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Koncom februára a v marci sa v súlade so Zákonom o SAV a Štatútom SAV, ako aj 
s uznesením Snemu akadémie konali voľby nového Predsedníctva SAV a predsedu 
SAV (na snímke pracovné predsedníctvo snemu, ktoré riadilo voľby).
Foto: J. Vida

Dňa 16. marca t.r. podpísali minister školstva SR Martin Fronc a predseda SAV 
Štefan Luby zmluvu o spolupráci pri vydávaní encyklopédií Beliana a Slovakia 
and the Slovaks. Foto P. Mikulášek

Ústav krajinnej ekológie SAV oslavoval 40. výročie svojho vzniku. Na snímke  
riaditeľ ústavu  Ing. Július Oszlányi, CSc., odovzdáva prof. RNDr. Milanovi 
Ružičkovi, DrSc. (vľavo), prvému riaditeľovi ÚKE SAV, pozdravný list.
Foto: M. Boltižiar



1
3/2005S p r á v y s a v

V
Predsedníctvo SAV pre nové volebné obdobie

N a  č e l e  A k a d é m i e  o p ä ť  p r o f .  Š t e f a n  L u b y

pokračovanie na nasledujucej strane V

voľby

V súlade so Zákonom o SAV č. 133/
2002 Z. z., § 8 a § 10, ako aj na základe 
Štatútu Snemu SAV, čl. VIII ods. 8 Voleb-
ného poriadku a uznesenia Snemu akadé-
mie z 30. septembra 2003 sa každé štyri 
roky volí nové Predsedníctvo Slovenskej 
akadémie vied a tiež predseda SAV. Podľa 
zákona bolo potrebné uskutočniť voľby 
v 1. štvrťroku 2005. 

Nových kandidátov mohli navrhovať 
vedecké rady organizácií SAV (každá naj-
viac šiestich) a skupiny piatich vedúcich 
vedeckých pracovníkov SAV (každá maxi-
málne dvoch). Písomné návrhy bolo treba 
doručiť do 2. februára 2005. Termín prvého 
kola volieb v jednotlivých komorách Snemu 
bol stanovený na 23. februára 2005 (profe-
sijné životopisy kandidátov boli zverejnené 
na stránke www.sav.sk, v časti Voľby SAV 
2005). 

Nominovaných bolo 21 kandidátov (v 
jednotlivých oddeleniach 8 + 7 + 6). Krátko 
pred voľbami sa vzdali svojej kandidatúry 
traja z pôvodne nominovaných. 

Prvé kolo volieb

V stredu 23. februára predpoludním sa 
jednotliví kandidáti prezentovali vo svojich 
komorách najprv desaťminútovým vystúpe-
ním o svojej predstave o budúcnosti SAV 
a o vlastnej práci v predsedníctve, potom 
mali päť minút na odpovede na prípadné 
doplňujúce otázky.

Členovia komôr Snemu SAV hlasovali 
o kandidátoch tajne. Ten, ktorý získal hlasy 
nadpolovičnej väčšiny prítomných, postúpil 
do druhého kola volieb. 

Po sčítaní hlasov postúpili v jednotli-
vých komorách títo kandidáti: 

I. komora: Ing. Fedor Gömöry, DrSc., 
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., doc. RNDr. 
Peter Samuely, DrSc., RNDr. Igor Túnyi, 
CSc.

II. komora: prof. MUDr. Fedor Čiam-
por, DrSc., doc. Ing. Andrej Godány, CSc., 
doc. Ing. Ivan Chodák, DrSc., MVDr. Bra-
nislav Peťko, CSc., prof. MUDr. Ján Slezák, 
DrSc., RNDr. Ivan Zahradník, CSc.

III. komora: prof. PhDr. Ján Bakoš, 
DrSc., Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., PhDr. 
Dušan Kováč, DrSc., Ing. Iveta Pauhofová, 
CSc., PhDr. Viera Rosová, CSc.

Najnáročnejšia bola voľba v prvej ko-
more, ktorá zo šiestich kandidátov zvolila 
len štyroch, no potrebný počet bol najmenej 
päť. Vzhľadom na to sa rozhodlo o vypísaní 
doplňujúcich volieb. Procedúra navrhova-
nia kandidátov v doplňujúcich voľbách bola 
rovnaká ako v prvom kole (nominácie sa 
uzatvárali 14. marca o 12,00 h). 

Druhé kolo 
a doplňovacie voľby 

V stredu 2. marca 2005 predpoludním 
zasadalo plénum Snemu SAV. Predstavilo 
sa mu všetkých 15 kandidátov, ktorí prešli 
prvým kolom v komorách. Navrhnutí kandi-
dáti prezentovali svoje predstavy o vlastnom 
pôsobení v Predsedníctve SAV a odpovedali 
na otázky členov snemu. V jednotlivých 
komorách hlasovalo 57 členov. Samotné 
voľby riadila a výsledky sumarizovala vo-
lebná komisia. Zvolený bol ten kandidát, 
ktorý získal súčet percentuálnych podielov 
kladných hlasov z troch komôr vyšší ako 
150 %. Snem zvolil členov Predsedníctva 
SAV takto:

I. komora: Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
(256,52 %), prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. 
(235,34 %), doc. RNDr. Peter Samuely, 
DrSc. (204,16 %), RNDr. Igor Túnyi, CSc. 
(157,06 %)

II. komora: prof. MUDr. Fedor Čiam-
por, DrSc. (196,99 %), doc. Ing. Ivan Cho-
dák, DrSc. 224,97 %), MVDr. Branislav 
Peťko, CSc. (180,08 %), prof. MUDr. Ján 
Slezák, DrSc. (180,14 %), RNDr. Ivan Za-
hradník, CSc. ((237,98 %)

III. komora: prof. PhDr. Ján Bakoš, 
DrSc. 167,31 %), Mgr. Ľubomír Falťan, 
CSc. (181,36 %), PhDr. Dušan Kováč, 
DrSc. (180,11 %), PhDr. Viera Rosová, 
CSc. (250,70 %).

Pretože plenárne zasadnutie Snemu SAV 
zvolilo iba 13 z potrebných 15 členov Pred-
sedníctva SAV (limit zvoliteľnosti nedosiahli 
dvaja kandidáti), rozhodlo sa o vypísaní 

doplňujúcich volieb na 17. marca 2005 (no-
minácie sa uzatvárali 14. marca). 

Do doplňovacích volieb boli  nominova-
ní RNDr. Elena Gramatová, CSc., z Ústavu 
informatiky SAV, RNDr. Vojtech Rušin, 
DrSc., z  Astronomického ústavu SAV (I. 
komora) a PhDr. Dušan Gálik, CSc., z Filo-
zofického ústavu SAV  (III. komora). Nomi-
nanti sa predstavili vo svojich komorách vo 
štvrtok 17. marca a všetci traja postúpili do 
2. kola doplňovacích volieb.

Popoludní o 13,00  h bolo v zasadačke 
SAV na Patrónke ďalšie plenárne zasadnu-
tie Snemu akadémie. Plénum si vypočulo 
kandidátov a zvolilo dvoch nových členov 
Predsedníctva SAV: RNDr. Elenu Gramato-
vú, CSc. (174,05 %), a PhDr. Dušana Gáli-
ka, CSc. (198,44 %). Tým sa počet členov 
P SAV doplnil na potrebných 15. 

Voľby predsedu SAV 

Po krátkej prestávke sa o 15,00 h za-
čali voľby predsedu SAV. Slovo dostali 
traja kandidáti, ktorí sa uchádzali o funkciu 
(v abecednom poradí): PhDr. Dušan Kováč, 
DrSc., prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., a prof. 
MUDr. Ján Slezák, DrSc. Každý z nich 
prezentoval svoju predstavu o podobe SAV, 
očakávalo sa aj, že uvedú tiež návrh na ob-
sadenie funkcií podpredsedov a vedeckého 
sekretára SAV, ktorí spolu s predsedom 
budú tvoriť grémium.

PhDr. Dušan Kováč, DrSc., v úvode 
povedal, že svoju kandidatúru nevidí ako 

Plénum Snemu akádémie počas druhého kola volieb
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VNa web-stránke SAV bolo možné publi-
kovať komentáre k priebehu volieb. Objavi-
li sa dva príspevky: 

S. Takács, Elektrotechnický ústav SAV:
„Iste si mnohí pracovníci SAV kladú 

otázku, či výsledky prvého kola volieb do 
P SAV možno označiť za nezvyklé, alebo je 
za tým skôr tendencia, ktorú treba považo-
vať za nezdravú. Je okolo toho niekoľko 
otáznikov.

Prvý vznikol už pri pohľade na nominá-
cie, čoho dôsledkom je to, že počet kandidá-
tov je nedostatočný a viacero možno schop-
ných vedeckých pracovníkov sa nenechá 
presvedčiť, že funkcia v P SAV neznamená 
iba rozhodovať o niektorých praktických 
veciach v činnosti SAV, ale že ich predsta-
vitelia vytvárajú do značnej miery aj obraz 
o SAV v spoločnosti. Je to iba tým, že túto 
činnosť pokladajú len  za príťaž alebo do-
konca za ohrozenie vlastnej ďalšej vedeckej 
kariéry? Je na pracoviskách vytvorená taká 
atmosféra, aby ochotne prijali bývalého 
člena P SAV znova späť aspoň na tú istú 
pozíciu, na akej bol predtým? 

Ale aby som sa vrátil k voľbám... 
Čo je lepšie: Ak sa niektorá z komôr 

prikloní k názoru, že si radšej nezvolí do-

statočný počet kandidátov do P SAV a je 
ochotná uskutočniť doplňovacie voľby (teda 
prísnejší prístup), alebo si zvolí všetkých na-
vrhovaných kandidátov (teda si ten postup 
zjednoduší a kritériá zjemní)? Ak by som 
však bol v pozícii člena Snemu akadémie, a 
teda voliteľom v druhom kole, rozhodne by 
som sa nezastával druhej možnosti.

Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že 
v pléne si ten náročnejší postup I. oddelenia 
vied vyberú aj predstavitelia ďalších dvoch 
oddelení, čo v budúcnosti poslúži v nepo-
slednom rade aj celej SAV. Preto dúfam, 
že v druhom kole budú členovia Snemu 
„prísnejší“, a nebudú ovplyvnení tým, že si 
prípadným nezvolením všetkých kandidátov 
„nadelia nadprácu“. Veď aj tak je už teraz 
jasné, že dodatočné kolo volieb sa musí 
uskutočniť! Stretával som sa častejšie v dis-
kusiách s vedeckými pracovníkmi, ktorých 
som pokladal za veľmi schopných kandidá-
tov do P SAV, ktorí však vysvetľovali svoju 
neochotu kandidovať argumentom, že v tej 
„starej“ štruktúre asi nič nezmôžu. Pred-
pokladám, že v svetle črtajúcich sa zmien 
si túto mienku poopravia a v prípadných 
dodatočných voľbách budú ochotní kandi-
datúru prijať.“ 

E. Majková, Fyzikálny ústav SAV: 
„Skutočnosť, že minimálne v jednej 

komore Snemu akadémie budú doplňovacie 
voľby do P SAV, podnietila v akademickej 
obci diskusiu o príčinách a následkoch. 
Evidentnou príčinou je nižší počet kandi-
dátov. Ten je spôsobený jednak generačný-
mi vlnami (evidujeme ich aj v jednotlivých 
ústavoch), ako aj súčasným systémom 
tvrdej súťaže o projekty, čo vyžaduje plné 
nasadenie pracovníkov, z radov ktorých 
by sme chceli mať kandidátov do P SAV 
v prvom rade. 

Mechanizmus doplňovacích volieb má 
však viacero úskalí, na ktoré je potrebné 
myslieť. Dá sa predpokladať, že v doplňo-
vacích voľbách budú kandidáti, ktorí sa v 
prvom kole nezúčastnili z rôznych dôvodov, 
napr. neplánovali takýto krok v súčasnosti, 
neboli oslovení komunitou dostatočne včas 
a pod. 

Mali by sme si ceniť týchto kolegov, 
ktorí sa nakoniec rozhodnú stráviť časť 
svojho života v službe SAV, a teda vlastne 
nám všetkým. 

Dá sa však predpokladať, že do dopl-
ňovacích volieb budú mať namierené aj 
kandidáti, ktorí sa v prvom kole tzv. ostrej 
súťaže cielene nezúčastnili, ale v doplňo-
vacom kole, kde sú už významne zmenené 
podmienky a riziko neúspechu je zreduko-
vané, sa plánujú zúčastniť. Preto je vo voľ-
bách do P SAV potrebné starostlivo odlíšiť 
tých, ktorí chcú vstúpiť do P SAV hlavnými 
a ktorí bočnými dverami.“ 

Komentáre k prvému kolu na web-stránke SAV

Hlavným i ,  č i  bočným i d v erm i?

voľby

opozíciu voči terajšiemu predsedovi, ako 
sme na to zvyknutí z politiky. Princíp rotá-
cie je však zdravý a umožňuje inštitúcii dy-
namický vývoj. Uviedol ďalej, že za sebou 
má prácu súvisiacu s aplikáciou lisabonskej 
stratégie, so získavaním zdrojov, so sieťou 
centier excelentnosti, celoživotným vzde-
lávaním a kontakty s kapitánmi priemyslu. 
Budúce Predsedníctvo SAV by sa podľa 
neho malo posunúť od administratívnych 
činností smerom ku koncepčným činnos-
tiam. Potrebujeme orgán, ktorý je schopný 
diagnostiky aj predvídania ďalšieho vývoja. 
Učená spoločnosť SAV, ktorá je združením 
vynikajúcich osobností, mala by mať v or-
gánoch SAV väčšie zastúpenie. Členovia 
predsedníctva by mali mať viac času na 
tvorivú vedeckú činnosť a nemali by v tejto 
funkcii stratiť kontakt so svojou disciplínou. 
Ponúkol svoje kontakty v decíznej sfére, 
v médiách, ako aj skúsenosti z riadenia 
vedy na troch úrovniach – v ústave, v Pred-
sedníctve SAV i v zahraničí. Predbežne ne-
chcel menovať, koho by navrhol do funkcií 
podpredsedov SAV, pretože to bude závisieť 
od výsledkov volieb a osobných daností 
kandidátov. 

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., zdô-
raznil, že kým pri nedávnych voľbách do 
Predsedníctva SAV sme defi novali, čo treba 
urobiť, teraz už musíme hľadať cesty, ako 

to urobiť. Treba sa sústrediť na súdržnosť 
vnútri oddelení SAV, ale aj medzi nimi, ďalej 
diskutovať o kritériách hodnotenia vedeckej 
práce a o participácii oddelení a pracovísk 
na riadení. Treba zosúladiť kontinuitu s ge-
neračnými zmenami, najmä vzdelávaním 
akademickej obce v riadiacej praxi. Predsta-
vil aj svoj model riadenia formulkou 5 x 3. 

Po troch členoch predsedníctva by malo byť 
v piatich skupinách: v útvare predsedu SAV 
(predseda, prvý podpredseda, člen), v útvare 
vedeckého sekretára SAV (vedecký sekretár 
a dvaja zástupcovia tak, aby sa pokryli všet-
ky tri oddelenia SAV) a v každom z troch 

RNDr. Elena Gramátová a Ústavu informatiky SAV sa predstavuje pred doplňovacími voľbami

pokračovanie na nasledujucej strane V
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Prof. Ján Slezák blahoželá prof. Štefanovi Lubymu k znovuzvoleniu za predsedu SAV. Vľavo ďalší 
kandidát na predsedu PhDr. Dušan Kováč

Nové vedenie SAV, ktoré vzišlo z volieb roku 2005

P r e d s e d n í c t v o  S A V :

BAKOŠ, Ján, prof., PhDr., DrSc.
nar. 6. 3. 1943 Bratislava, Ústav dejín umenia SAV

ČIAMPOR, Fedor, prof., MUDr., DrSc.
nar. 3. 6. 1942 Martin, Virologický ústav SAV

FALŤAN, Ľubomír, Mgr., CSc.
nar. 7. 2. 1947 Bratislava, Sociologický ústav SAV

GÁLIK, Dušan, PhDr., CSc.
nar. 31. 3. 1961 Bratislava, Filozofický stav SAV

GÖMÖRY, Fedor, Ing., DrSc.
nar. 26. 12. 1952 Bratislava, Elektrotechnický ústav SAV

GRAMATOVÁ, Elena, RNDr., CSc.
nar. 21. 6. 1948 Bratislava, Ústav informatiky SAV

CHODÁK, Ivan, doc. Ing., DrSc.
nar. 14. 4. 1943 Bratislava, Ústav polymérov SAV

KOVÁČ, Dušan, PhDr, DrSc.
nar. 3. 1. 1942 Humenné, Historický ústav SAV

LUBY, Štefan, prof., Ing., DrSc, Dr. h. c. 
nar. 6. 5. 1941 Bratislava, Fyzikálny ústav SAV

PEŤKO, Branislav, MVDr., CSc.
nar. 12. 4. 1953 Sobotište, Parazitologický ústav SAV

ROSOVÁ, Viera, PhDr., CSc.
nar. 30. 8. 1947 Bratislava, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

SAMUELY, Peter, doc., RNDr., DrSc.
nar. 6. 2. 1956 Podbrezová, Ústav experimentálnej fyziky SAV

SLEZÁK, Ján, prof., MUDr., DrSc.
nar. 24. 5. 1940 Bratislava, Ústav pre výskum srdca SAV

TÚNYI, Igor, RNDr., CSc.
nar. 13. 11. 1949 Kokava nad Rimavicou, Geofyzikálny ústav SAV

ZAHRADNÍK, Ivan, RNDr., CSc.
Nar. 10. 6. 1950 Košeca, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

P r e d s e d a  S A V :
LUBY, Štefan, prof. Ing., DrSc., Dr. h. c.

voľby

oddelení SAV zostava troch ľudí ( podpred-
seda, zástupca, člen). Pri obsadzovaní funk-
cií v grémiu predsedu (troch podpredsedov 
SAV) bude rešpektovať výsledky volieb 
v jednotlivých komorách snemu. Hovoril aj 
o rozdelení kompetencií a o potrebe hodno-
tiť každého z členov nielen na záver, ale aj 
v polčase funkčného obdobia. Osvedčených 
a skúsených vyjednávačov, ktorí teraz odídu 
z predsedníctva, aj v budúcnosti zapojí do 
dialógu s politickou sférou. 

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., pova-
žuje za hlavné črty akadémie jej excelent-
nosť a užitočnosť. Zlepšenie administratívy 
by chcel dosiahnuť lepšou spoluprácou so 
snemom a riaditeľmi ústavov, profesiona-
lizáciou Predsedníctva a Úradu SAV. Na 
úseku vedeckej práce chce zlepšiť prostre-
die, infraštruktúru a podporiť odborný rast 
mladých. Okrem rozpočtových by hľadal 
aj alternatívne zdroje a ďalšie možnosti 
v EÚ a v štrukturálnych fondoch. Rovnako 
mu záleží aj na začlenení do Európskeho 
výskumného priestoru. Treba budovať re-
nomé SAV, povedomie jej užitočnosti pre 
spoločnosť a väzby na decíznu sféru. Stra-
tégiou by malo byť zlepšenie komunikácie 
s verejnosťou, rýchlejší prenos výsledkov 
do praxe a budovanie spolupráce v trojuhol-
níku SAV – vláda – parlament. Mala by sa 
vybudovať nová vízia postavenia SAV, vedu 
treba zaradiť do spoločenskej hierarchie na 
zodpovedajúce miesto, a tým aj zlepšiť jej 
financovanie. 

V prvom kole nezískal ani jeden kandi-
dát potrebných 150 % hlasov. Do druhého 
kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí v prvom 
kole získali najvyššie percento hlasov, a to 
PhDr. D. Kováč, DrSc., a prof. Ing. Š. Luby, 
DrSc.

V druhom kole volieb v tajnom hlaso-
vaní delegáti Snemu SAV zvolili za pred-
sedu SAV na nové funkčné obdobie prof. 
ŠTEFANA LUBYHO – získal 156,82 % hlasov 
(z možných 300 % vo všetkých troch ko-
morách). 

VLADIMÍR HÁK, tlačový tajomník SAV 
Foto: JÁN VIDA
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VZmluvu o spolupráci Slovenskej akadémie vied a Ministerstva školstva SR pri 
vydávaní encyklopédií Beliana a Slovakia and the Slovaks podpísali predseda SAV 
Štefan Luby a minister školstva Martin Fronc.

Zmluva, spečatená 16. marca t. r. v libresse Kníhkupectva VEDY, vydavateľstva 
SAV, platí na roky 2005 až 2015 a zabezpečí financie potrebné na dva veľké projekty. 
Sumu 21 mil. korún, ktorou MŠ SR prispeje v desiatich ročných splátkach, umožní 
plynulé vydávanie ďalších zväzkov veľkej slovenskej všeobecnej encyklopédie, akú 
zatiaľ naša kultúra nemá a veľmi ju potrebuje. 

„V rámci tejto dohody by sme chceli dodržať plánovaný rytmus, aby každým ro-
kom vyšiel jeden zväzok Beliany,“ povedal pri tejto príležitosti predseda SAV Štefan 
Luby. „Štáb tvorcov budeme môcť posilniť novými funkčnými miestami. O dielo je vo 
verejnosti veľký záujem, preto treba prácu urýchliť. Už dnes sa zdá, že pôvodný zámer 
12-zväzkovej encyklopédie sa zrejme rozšíri na štrnásť zväzkov tak, aby sme ju vydali 
v rozumnom čase. Ak, pravda, medzitým nepribudne aj pätnásty zväzok…“ 

Prvé tri časti Beliany sa už úspešne predávajú, encyklopédia začína na seba čias-
točne zarábať. Keďže doteraz sa väčšinou financovala zo sponzorských peňazí, vklad 
ministerstva situáciu významne uľahčí. 

„Takéto projekty sa všade vo svete financujú poväčšine z verejných zdrojov”, 
povedal po podpise zmluvy minister školstva Martin Fronc. „Toto nie sú projekty, 
ktoré by prinášali zisk, ale treba ich chápať ako kultúrne počiny 
na prospech krajiny.” 

Riaditeľ Encyklopedického ústavu SAV Peter Červeňanský k to-
mu dodal: „Bojovali sme o peniaze vždy z roka na rok a táto zmluva 
nám veľmi významne pomôže. SAV nám uvoľní určité priestory, 
teraz už budeme môcť plánovať a robiť systematické kroky, ktoré 
budú reálne viesť k rýchlejšiemu vydávaniu jednotlivých zväzkov 
Beliany. Urobíme maximum, aby všetci boli spokojní.” 

Encyclopaedia Beliana 

Ako veľká všeobecná encyklopédia sústredí podstatné informá-
cie zo všetkých odborov ľudskej činnosti, čím sprostredkuje ucelený 
systém súčasných poznatkov o prírodných javoch a javoch ľudskej 
materiálnej a duchovnej kultúry. Na vysokej odbornej úrovni podá 
výklad najvšeobecnejších pojmov, princípov, zákonov, javov, reálií a 

Zmluva o spoluprác i  SAV a MŠ SR pr i  vydávaní  encyk lopédi í

B e l i a n a  m á  z e l e n ú
súvislostí medzi nimi. Ako prvá národná 
všeobecná encyklopédia veľkého rozsa-
hu zahŕňa aj poznatky o prírode, kultúre, 
vede, športe, hospodárskom a politickom 
vývoji Slovenska od najstarších čias po 
súčasnosť, o živote národnostných men-
šín na Slovensku a Slovákov v zahraničí. 

Slovakia and the Slovaks

Encyklopédia, vydaná v angličtine, 
bude obsahovať v jednom zväzku 3 700 
hesiel, z toho 1 200 biografických hesiel 
a asi 1 400 farebných a čiernobielych ilu-
strácií. Pravdepodobný termím vydania – 
druhá polovica roka 2005. Po ňom sa za-
čne práca aj na elektronickej verzii, ktorá 
vyjde na CD. Cieľom publikácie je podať 
zahraničnému používateľovi základný 
obraz o minulosti i súčasnosti našej kraji-
ny, o dejinách územia, na ktorom dodnes 
Slováci žijú, t. j. od najstarších čias do-
ložených archeologickými výskumami. 
Obsahuje kľúčové historické udalosti, 
ktoré ovplyvnili vývoj našej spoločnosti 
a pod. Podáva obraz o prírodných pome-
roch Slovenska počnúc geologickým zlo-
žením cez geomorfologické, klimatické a 
hydrologické pomery, pôdnu pokrývku, 
flóru a faunu. Vyzdvihuje výnimočnosť 
slovenskej prírody, ako sú krasové ob-
lasti, minerálne pramene, zameriava sa na 
ochranu prírody, na konkrétne chránené 
územia a obsahuje bohaté demografické 
údaje. Kladie dôraz na osobnosti, ktoré sa 
výrazne podieľali a podieľajú na rozvoji 
slovenskej kultúry, vedy a štátnosti. Preto 
bude významným zdrojom informácií 
o Slovensku pre zahraničie a dobrým 
reprezentačným artiklom pre naše zastu-
piteľské úrady vo svete. 

V. H.

Zmluva o podpore vydávania Beliany je spečatená.

Foto: PAVOL MIKULÁŠEK

udalosti
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VPredseda SAV prof. Štefan Luby 
odovzdal 3. marca Zlaté medaily SAV 
psychológovi prof. Damiánovi Kováčovi 
a chemikovi doc. Jozefovi Nogovi.

Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., je 
zakladateľom a bol dlhoročným riaditeľom 
Ústavu experimentálnej psychológie SAV. 
Vyznamenanie mu udelili pri príležitosti 
jeho 75. narodenín. 

Laudatio predniesol člen Predsedníc-
tva SAV PhDr. Ivan Sarmány-Schuller. 
Vyzdvihol dlhoročnú činnosť prof. Kováča 
ako zakladateľa európsky uznávanej Brati-
slavskej školy experimentálnej psychológie 
i medzinárodne karentovaného časopisu 
Studia psychologica, ktorý vedie doteraz. 
Ako prvý prešliapal vo svojom odbore ces-
tičku, po ktorej sa už ďalším psychológom 
kráča pohodlnejšie. Stal sa nielen pionierom 
experimentálnej psychológie na Slovensku, 
ale prednášal a pôsobil aj v zahraničí – od 
Paríža cez Acapulco až po Sydney, a to aj 
napriek tomu, že svojho času bol v jednom 
z politických posudkov označený za „vhod-
ného len na manuálnu prácu“. D. Kováč je 
pravdepodobne jediný slovenský psychológ, 
ktorý dokázal voľne prednášať v troch sveto-
vých jazykoch. Považujú ho za najvýznam-
nejšieho súčasného vedca a usmerňovateľa 
psychologického výskumu na Slovensku, 
pričom je nositeľom viacerých medziná-
rodných i domácich ocenení. Vychoval 21 
doktorandov (traja z nich sú už profesormi), 
prednášal na medzinárodných kongresoch v 
Európe i v zámorí a jeho monografia Teória 
všeobecnej psychológie získala svojho času 

Hlavnú cenu SAV za pôvodnú vedeckú prá-
cu v oblasti spoločenských vied.

Podľa slov predsedu SAV prof. Štefana 
Lubyho, odborná verejnosť vníma prof. Ko-
váča ako budovateľa akadémie, ktorý vždy 
vnášal do vedeckého života tvorivú atmo-
sféru. V časoch nudných povinných školení 
mali jeho prednášky svoju iskru a vždy stáli 
za pozorné počúvanie a zaznamenávanie 
sviežich myšlienok. 

Doc. RNDr. Jozef Noga, DrSc., pra-
covník Ústavu anorganickej chémie SAV, sa 
zameriava najmä na  veľmi presné výpočty 
energií a vlastností molekúl. Jeho kvalita-
tívne nové teórie nachádzajú mimoriadny 
ohlas vo svete. V roku 2002 získal Cenu 
SAV. Pôsobil aj organizačne ako riaditeľ 
ústavu, či predseda Grantovej agentúry MS 
SR a SAV. Je koordinátorom Integrovaného 
centra pre progresívne materiály a výskum 
molekúl, ktoré pôsobí pri ÚACH SAV a je 
podporované Európskou komisiou v rám-
ci 5. rámcového programu ako Centrum 
excelencie. Od roku 2000 je predsedom 
Humboldtovho klubu na Slovensku. Vyso-
ké vyznamenanie SAV mu udelili k jeho 50. 
narodeninám.

O práci Jozefa Nogu prehovoril pod-
predseda SAV prof. Fedor Čiampor. Vy-
zdvihol jeho odbornú erudíciu a v súvislosti 
s jeho prednáškami spomenul, že predtým 
si vôbec nevedel predstaviť, že by výpočty 
v chémii mohli byť také vzrušujúce. Zlatú 
medailu udelila SAV pomerne mladému 
vedcovi, ktorý má už za sebou viaceré oce-
nenia, od podielu na Štátnej cene (1987) a 

Cene W. Siemensa za excelentný výskum 
(2001) až po prestížne štipendium Nadácie 
A. Humboldta. Vyzdvihol i jeho organi-
začné aktivity v príprave medzinárodných 
vedeckých podujatí a vo vedeckých radách 
a komisiách. „Málokedy mám taký dobrý 
pocit, keď odovzdávame v SAV vyzname-
nanie,“ zdôraznil F. Čiampor. „Dobrý preto, 
lebo oceňujeme v Tebe osobnosť, ktorých 
máme málo, ale ani to nie je také podstatné, 
skôr skutočnosť, že patríš k popredným 
osobnostiam svetovej vedy v oblasti fyzi-
kálnej chémie.“ 

Vedecká práca Dr. Jozefa Nogu je za-
meraná predovšetkým na vývoj a počítačo-
vú implementáciu presných neempirických 
kvantovochemických prístupov so zahrnu-
tím elektrónovej korelácie. Použitie týchto 
metód sa orientuje na vysoko spoľahlivé 
výpočty potenciálových hyperplôch malých 
molekúl, termochémiu, ako aj výpočty 
elektrických vlastností molekúl, vrátane ne-
lineárnych optických vlastností. V ostatnom 
čase sa venuje vývoju metód pre výpočty 
energií a vlastností rozsiahlych systémov 
s periodickou štruktúrou so zameraním na 
materiálovú chémiu. 

Aj predseda SAV prof. Štefan Luby vo 
svojom príhovore ocenil odborný kredit 
J. Nogu, ktorý sa s vyše 2200 citáciami 
dostal medzi vedeckú elitu. Na to všetko 
treba mať talent, vytrvalosť a napriamenie 
na cieľ. Preto sa i táto medaila dostáva do 
správnych rúk, zdôraznil. 

V. H., E. B.

Zlaté medaily SAV prof. D. Kováčovi a doc. J. Nogovi 

O s o b n o s t i  s  v y s o k ý m  o d b o r n ý m  k r e d i t o m

Predseda SAV prof. Štefan Luby blahoželá prof. D. Kováčovi (snímka vpravo) a doc. J. Nogovi (snímka vľavo) 
k udeleniu vysokých akademických vyznamenaní.

Foto SLAVOMÍR VAILING 

udalosti
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VSmolenický zámok zažil v pondelok 
7. marca t. r. milú slávnosť – pracov-
níkom Ústavu krajinnej ekológie SAV 
prišli zablahoželať k okrúhlemu výro-
čiu kolegovia z celého Slovenska, ale aj 
z partnerských českých pracovísk.

Dnes je tento ústav s 55 pracovníkmi 
jeden z najvýkonnejších u nás: má 33 
partnerských organizácií v 15 krajinách 
EÚ, od roku 1999 rieši 31 projektov 
v spolupráci so zahraničím a 10 multila-
terálnych projektov v rámci vedeckých 
programov EÚ. V mene vedenia akadé-
mie pozdravil prítomných podpredseda 
SAV prof. Fedor Čiampor. 

Pracovisko vzniklo ako Ústav biológie 
SAV 1. januára 1965 – jeho založeniu po-
mohlo aj uvoľnenie v roku 1963. Príprava 
sa však začala už v r. 1961: pionierskou 
prácou o vplyve exhalátov na vegetá-
ciu. Riaditeľ ústavu prof. RNDr. Milan 
Ružička, DrSc., od začiatku uplatňoval 
zásadu, že teóriu treba rozvíjať na riešení 
praktických úloh. Už vtedy bolo treba pre-
sadzovať prístup, aby veda mala náskok 
pred zásahmi do krajiny. To sa mocným 
nie vždy hodilo. Zlým obdobím boli roky 
1975 – 1990, keď pracovisko premenovali 
na Ústav experimentálnej biológie a ekoló-

gie SAV a keď bolo treba zobrať funkcie 
trom riaditeľom – nestraníkom. Vtedy zlú-
čili tri ústavy do Centra biologických vied. 
Byť úspešný, to sa často ukazovalo byť 
trestné – povedal pri hodnotení minulosti 
prvý riaditeľ ústavu prof. M. Ružička. 

Pod dnešným názvom vstal ÚKE SAV 
z mŕtvych 1. júla 1990. 

Na slávnosti odznelo veľa úprim-
ných ďakovných slov. Mnohí odborníci, 
ktorých tento ústav vychoval, sú dnes v 
dôležitých akademických a niektorí aj vo 
vládnych funkciách. Pre prof. Milenu 
Rychnovskú, ktorá dnes pôsobí na Pa-
lackého univerzite v Olomouci, bol tento 
ústav v závere totality útočiskom, v kto-
rom mohla dokončiť jednu zo svojich 
vedeckých prác. Dekan FPV UKF v Nitre 
prof. Libor Vozár odovzdal riaditeľovi 
ÚKE Ing. Júliusovi Oszlányimu, CSc., 
pamätnú medailu Univerzity Konštantína 
Filozofa. Kvety a ďakovné listy dostali 
mnohí pracovníci ústavu, dnešní, bývalí, 
ba aj tí, ktorí s ÚKE SAV spolupracujú 
v iných pracoviskách. 

Po slávnostnej časti pokračovali osla-
vy spoločenskou časťou. 

VLADIMÍR HÁK

Ruža, bodliak 
a pokladnica

...Písal sa rok 1996, keď nastal jeden 
z ďalších zlomov v histórii Ústavu krajinnej 
ekológie SAV. Prof. Ružička sa po takmer 
tridsaťročnom „kraľovaní“ rozhodol náhle 
zmeniť svoj život a vymeniť post vedecko-
-výskumného pracovníka za vedecko-peda-
gogickú dráhu. Jeho odchod nás zastihol 
v najhoršej chvíli a nepripravených. Boli sme 
postavení tvárou v tvár neľahkej otázke: Ako 
ďalej?!

Svetielko nádeje svitlo v osobe terajšieho 
riaditeľa ústavu Ing. Júliusa Oszlányiho, CSc. 
Musíme sa však priznať, že kandidatúru lesné-
ho inžiniera len s niekoľkoročnými skúsenos-
ťami v ÚKE SAV sme my krajinní ekológovia 
prijímali s veľkými obavami. Novonastupujúci 
riaditeľ mal totiž neľahkú pozíciu. Nahradiť 
také osobnosti, akými boli prof. Ružička 
a prof. Miklós sa nám zdalo takmer nemožné. 
Bolo to o to ťažšie, že Ing. Oszlányi nastupoval 
do funkcie v období veľkých transformačných 
zmien, charakterizovaných chaotickými trho-
vými podmienkami, výrazne poznačujúcimi aj 
rozvoj slovenskej vedy, nejasnými pravidlami 
v oblasti vedy a výskumu, v ich odsúvaní na 
okraj celospoločenských záujmov, otváraním 
sa medzinárodnej vedeckej spolupráci, neho-
voriac už o obavách a určitej nedôvere časti 
pracovníkov ústavu k osobe nového riaditeľa.

Po desiatich rokoch však musíme s rados-
ťou konštatovať, že naše obavy boli zbytočné. 
Pán riaditeľ sa svojej úlohy – hnaný možno 
aj snahou vyvrátiť naše pochybnosti – zhostil 
priam excelentne!

Vďaka Tvojím manažérskym schopnos-
tiam, pán riaditeľ, sa podmienky práce v ústa-
ve napriek ťažkému obdobiu stabilizovali. 
V súčasnosti si už nielen riaditeľom akademic-
kého pracoviska akreditovaného v kategórii A. 
Ústav sa totiž veľmi výrazne etabloval aj na 
medzinárodnej scéne. Keď sme získali prvý 
medzinárodný projekt, pevne sme dúfali, že 
ľady praskli, po treťom a štvrtom projekte sme 
verili, že sa načisto prelomili a v súčasnosti 
po dvanástich projektoch 5. a 6. rámcového 
programu EÚ sme presvedčení, že ľady sa 
natrvalo pohli. Treba mať však neustále na 
zreteli, aby nás kryhy slávy až príliš nezdvihli 
do výšin úspechu a následne nepotopili. Bolo 
by to kruté...

Pod Tvojím vedením, pán riaditeľ, si ÚKE 
SAV výrazne upevnil pozíciu v medzinárod-
nom výskumnom priestore. Akreditoval sa 
v Európskej komisii na riešenie ekologických 
a environmentálnych projektov a zaradil sa do 
medzinárodnej siete excelentných vedeckých 
pracovísk v problémovom okruhu dlhodobého 
ekosystémového výskumu.

Na záver Ti chcem v mene vedeckej rady 
ústavu i v mene všetkých pracovníkov odo-
vzdať tieto symboly:

ružu – aby náš ústav neustále prekvital,
bodliak – nech Ti pripomína, že život nie 

je len prechádzkou ružovou záhradou, ale 
prichádzajú aj tŕnisté chvíle, ktoré treba riešiť 
s rozvahou a chladnou hlavou, a nakoniec

pokladnicu – aby si našu „kasu“ udržal 
minimálne v takom stave ako doteraz.

(Z pozdravného príhovoru Vedeckej rady ÚKE SAV 
riaditeľovi Ing. J. Oszlányimu, CSc.) 

Ústav s pevnou pozíciou v medzinárodnom 
výskumnom priestore

K r a j i n n í  e k o l ó g o v i a  
o s l á v i l i  š t y r i d s i a t k u

Riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV s pamätnou medailou Univerzity Konštantína Filozofa.
Foto: MARTIN BOLTIŽIAR
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V
V budove Archeologického ústavu SAV v Nitre v marci vy-

stavovali fotografie z výskumu, ktorý začali naši archeológovia 
koncom minulého roka na ostrove Failaka ležiacom v Perzskom 
zálive. Ostrov bol osídlený už v 2. a 3. tisícročí pre naším leto-
počtom. Má dĺžku zhruba 12 a najväčšiu šírku asi 6 kilometrov. 

Riaditeľ Národného múzea v Kuvajte Dr. Shebab A. Shebab 
na otvorení výstavy povedal, že za posledných 20 rokov chránili 
lokalitu Al Khadr na najsevernejšom výbežku ostrova pre nie-
koho, kto z nej bude vedieť niečo rozumné vyťažiť. Zdá sa, že 
lokalita je nielen veľmi stará, ale aj čistá v tom zmysle, že sa tu 
nemiešajú rôzne obdobia a kultúry. Preto bolo 
pozvanie určené našim vedcom o to význam-
nejšie. „Kuvajtsko-slovenská spolupráca má 
výhodu v tom, že my máme dobre rozpraco-
vanú metodiku výskumu a Kuvajťania zasa 
dobre poznajú miestnu faktografiu,“ povedal 
vedúci výskumu PhDr. Karol Pieta, DrSc. 

Už pri dávnejších prieskumoch objavili 
na ostrove základy starovekého chrámu, ale 
aj obytných domov a paláca, ktorý bol prav-
depodobne administratívnym centrom. V nich 
sa našla najmä keramika dilmunskej kultúry 
– nádoby na vodu a potraviny, a výrobky z ka-
meninovej zmesi –  steatitu: figúrky, nádoby 
a pečatidlá s motívmi gaziel, slnka a polme-
siaca, stromu života a ľudských postavičiek. 
Je tam aj kresťanský kostol z predislamského 
obdobia, 35 metrov dlhý a 19 široký.

Výskum nitrianskych archeológov sa 
vlani v novembri zameral na novú lokalitu 
Al-Khadr v plytkom zálive, ktorý mohol byť 
niekdajším prístavom. Prvým krokom bolo 
zistenie rozlohy a zameranie lokality, aby sa 
dal odhadnúť jej výskumný potenciál. Pomo-
cou elektromagnetických meraní sa zistilo, 
že objekty sú aj v hĺbke až 1,5 metra, pod 
terajším cintorínom. Postupne sa podarilo 
odkryť pravouhlé základy niekoľkých stavieb 
z bronzovej doby, budovaných z kameňa 
a spájaných veľmi kvalitnou maltou, čo je 
v tomto prostredí znakom dôležitosti budov. 
Našli sa viaceré predmety dennej potreby, 
napríklad rybárske háčiky, rydlá, britvy, no-
žíky a šperky z kostí. Na bývalom smetisku 
bola až 30 cm hrubá vrstva mušlí ako odpadu. 
Referovala o tom Mgr. Lucia Benediková, 
vedúca terénnych prác. 

Cieľom environmentálnych, archeobo- 
tanických a archeozoologických výskumoch 
(Mgr. Zora Miklíková) je zistiť čo najviac 
o životnom priestore dávneho osídlenia, 
o produkcii potravín, či nájdené pozostatky 
rastlín a zvierat mali lokálny pôvod alebo sem 
boli v minulosti dovezené, aké bolo poľné 
hospodárstvo, ako sa uskladňovali produkty, 
či pôvodní obyvatelia poznali rybolov, ako 
využívalo domáce zvieratá a iné podrobnosti. 
Ďalšie výskumy vo Failake by mali pokračo-
vať v nasledujúcom zimnom období, ktoré je 
na vykopávky najvhodnejšie. 

Spoločná kuvajtsko-slovenská archeologická misia a jej vý-
sledky  právom vzbudili pozornosť našich odborníkov i širokej 
verejnosti  Túto aktivitu treba považovať za nepochybné ocene-
nie celej slovenskej vedy. Preto bude potrebné venovať primera-
nú pozornosť pripravovanému tréningu kuvajtských odborníkov 
na Slovensku a zaistiť jeho primerané financovanie. 

KAROL PIETA, archeologický ústav SAV
VLADIMÍR HÁK, tlačový tajomník SAV

Archeológovia prezentovali v Nitre prvé výsledky svojich výskumov

Č o  j e  n o v é h o  v  s t a r o v e k o m  K u v a j t e  

Pečatidlá – koniec 3. až polovica 2. tisícročia pred n. l.

V neustálom studenom vetre boli práce na vykopávkach veľmi namáhavé. 

kontakty



9
3/2005S p r á v y s a v

8
3/2005 S p r á v y s a v

VNávšteva prof. Marka Eyskensa 
a prof. Niceasa Schampa v Slovenskej 
akadémii vied sa po viacnásobnom odkla-
de odohrala začiatkom decembra 2004. 
Obaja páni sú zaneprázdnení a my sme 
ich chceli tiež privítať v reprezentatívnej 
zostave. Čas adventu bol odmenou za 
trpezlivosť. 

Predseda Kráľovskej fl ámskej akadé-
mie Belgicka pre vedy a umenie (Konin-
klijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten) v Bruseli, 
Mark Eyskens, je všestranne vzdelaný 
a zábavný človek. Je bývalým premié-
rom Belgicka, vo vláde pôsobil 16 rokov 
a zastával aj funkcie ministra hospodár-
stva, fi nancií a zahraničných vecí. Prof. 
Schamp je vedec s vysokým impaktom 
(2 000 citácií), je zakladajúcim predsedom 
(1993) vedeckého výboru INTAS na po-
moc krajinám bývalého Sovietskeho zvä-
zu a už sedem rokov je stálym sekretárom 
Flámskej akadémie (francúzskeho typu). 
Nebolo by od veci mať aj u nás akadémiu 
francúzskeho typu a na jej čele bývalého 
premiéra, prišlo mi hneď na um. Nejde 
samozrejme o toho predsedu, ide o toho 
premiéra. 

„Zbližuje nás to, že Flámsku akadé-
miu založila Mária Terézia,“ (1772) zves-
tuje Eyskens ako profesionálny politik 
hneď na začiatku. Nevysvetľovali sme 

mu, že Mateja Bela v podobnej veci pa-
novníčka nevyslyšala, hoci na Bratislavu 
mali jej vznešené ruky bezprostrednejší 
dosah ako na Flandry.

Medzi mená Mark a Eyskens by sa 
dobre hodil predikát „van“. Tým skôr, 
že Eyskens maľuje, ako maľovali Rem-
brandt van Rijn a Anthonius van Dyck. 
„Van“ signalizuje, odkiaľ človek pochá-
dza a každý významný človek má byť 
odniekiaľ. (O ostatných ľuďoch sa pred-
pokladá, že sú odnikiaľ, komentuje vecne 
Guy Endore.) Mark Eyskens ma upokojil. 
Písmeno s na konci jeho mena je iná for-
ma genitívu a hovorí, že je synom svojho 
otca, ktorý bol navyše tiež belgickým pre-
miérom. Takéto dedenie remesla je naozaj 
zriedkavé. 

Ak píšem, že sa návšteva odohrala, je 
to výstižné. Prvým dejstvom Eyskensov-
ho vystúpenia v priebehu krátkych troch 
dní bola politika a ekonómia, druhým 
fyzika, tretím umenie. Niceas Schamp 
zdatne sekundoval.

Mark Eyskens končil v politike roku 
1992. Zažil ešte historický big bang 
koncom deväťdesiatych rokov. Rokoval 
s Havlom, Dubčekom, Gorbačovom, Še-
varnadzem. S Havlom bez kravát a v ob-
laku cigaretového dymu, ktorý prezident 
vyprodukoval. S Dubčekom en passant 
a ľutuje jeho predčasný odchod. (Zaují-

malo ho, čo vlastne Dubček robil počas 
normalizácie.) S Gorbačovom hovoril iba 
prostredníctvom tlmočníka. Spomína na 
jeho návštevu v ktorejsi západnej krajine, 
z ktorej odchádzal spolu s manželkou 
Raisou a zo schodov lietadla mávali na 
rozlúčku. Západné noviny priniesli foto-
grafi u, na ktorej mala pani Gorbačovová 
na šatách veľkú diamantovú brošňu. V 
Izvestiach, ktoré Eyskens tiež dostával na 
stôl, brošňa nebola. Od Ševarnadzeho sa 
dozvedel, že neísť proti Solidarite tanka-
mi, ale pomôcť do čela Poľska generálovi 
Jaruzelskému poradila Brežnevovi šedá 
eminencia sovietskej politiky – Suslov. 
Takéto riešenie sa prijalo vzhľadom na 
veľké problémy v Afganistane. Realizo-
valo sa za pár dní.

Iná epizódka, ktorú sme si vypočuli, 
bola o Churchillovom vnukovi, ktorý 
v prítomnosti Gorbačova a Madame 
Thatcher rozprával o stretnutí svojho sta-
rého otca a Stalina na Jalte. Delili sa tu už 
povojnové sféry vplyvu. Churchill sa na 
druhý deň pýtal, či je Stalinov tlmočník 
diskrétny. „Včera sme ho nechali zastre-
liť,“ šokoval premiéra maršal. Ukázalo 
sa, že v tomto prípade Stalin výnimočne 
blufoval. Nastala totiž fatálna situácia. 
Prítomný tlmočník N. S. Gorbačova ho-
vorí: „Ten tlmočník vtedy bol môj otec 
a nezastrelili ho. Dostal dokonca štátne 
vyznamenanie.“ O slovenskej politike 
Eyskens veľa nevie. Ale všeobecnú 
19-percentnú daň považuje za nespravod-
livú, rovnako ako maximálnu 55-percent-
nú daň z príjmu v Belgicku. Ekonómiu 
študoval na Kolumbijskej univerzite v 
New Yorku. Venoval sa tu aj marxizmu. 
Zdá sa, že s väčším zápalom ako my, ktorí 
sme mali tento predmet povinný. Pre zá-
padného politika 20. storočia bola znalosť 
marxizmu užitočná.

Mark Eyskens rozpráva a rozpráva. 
Ruky temperamentne poletujú okolo tela, 
alebo nájdu trocha pokoja vo vrecku. Nie 
v neprirodzenej polohe na prirodzení, 
ktorú „činovníci“ odpozorovali od futba-
listov. Niceas Schamp sa pri obede i veče-
ri sústreďuje na potravu. Ochutnáva, ovo-
niava. Jeho profesia je organická chémia 
a jednou z jeho veľkých výskumných tém 
bol chemizmus chutí, vôní, aróm. Spájajú 
sa vraj s halogénovými zlúčeninami ob-
sahujúcimi väzby typu C=C, C=N, C=O. 
Zhodou okolností práve čerstvo udelená 
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu, 
ktorú získali koncom roka 2004 Linda 
Bucková a Richard Axel, bola za výskum 
čuchu. Schamp z toho má radosť, hoci 
väčšia by bola, keby cena patrila jemu. 

Pomaly opúšťame politiku a debatu-
jeme o fyzike. Najmä o elementárnych 
časticiach a kozmológii. Ešte že som bol 
párkrát v Európskom centre fyziky vyso-
kých energií – v CERN-e, kde Eyskens 
zatiaľ nebol, takže sa mu môžem niečím 

ŠTEFAN LUBY

V i e r o z v e s t o v i a  z  B r u s e l u
(Mark Eyskens a Niceas Schamp)

pokračovanie na nasledujucej strane V

Prof. Mark Eyskens s manželkou v spoločnosti 1. podpredsedu SAV prof. Jána Slezáka (vľavo).
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zavďačiť. Bývalý premiér sa stretal 
s belgickým laureátom Nobelovej ceny 
Iljom Prigoginom. Tvrdí, že pochádza 
z Litvy, hoci ofi ciálne životopisy hovoria 
o Moskve (1917). Fyziku nasáva z kníh 
Stevena Hawkinga a hnevá sa, že tento 
ťažko zdravotne postihnutý fyzik zatiaľ 
Nobelovu cenu nemá. Spomína na bel-
gického chemického a farmaceutického 
magnáta Solvaya, podľa ktorého boli 
pomenované slávne konferencie, na ktoré 
pozývali Einsteina, Nielsa Bohra, Ernesta 
Schrödingera. Kozmológia, termodyna-
mika, vznik nových kvalít ho ako politika 
vzrušujú. Keby sme to boli vedeli, mohli 
sme mu vybaviť audienciu u prof. Júliusa 
Krempaského. 

Dohodu o spolupráci oboch akadémií 
sme uzavreli na ďalšie tri roky. Zahrňuje 
spoločné sympóziá a semináre, výmenu 
výskumníkov a študentov. Belgicko je 
eldorádom kunsthistorikov.

Po podpise dohody hosťa znovu tlačí-
me nenápadne do politiky. Najmä tam je 
pre nás zdrojom zaujímavých informácií. 
Flámi a Valóni pokukovali pri pokojnom 
delení Česko-Slovenska do našich končín. 
Ale u nich štiepenie nepríde do úvahy. 
Tmelom je Brusel, tretí samostatný regi-
ón štátu. Dnes je to oslík, ktorý produkuje 
dukáty zo služieb Únii a politickej turis-
tiky. Iba diplomatov je tu akreditovaných 
35 000 – pri Únii, NATO a pri belgickej 
exekutíve. (Euroúradníkov je však podľa 
Eyskensa zatiaľ málo. Čo je to 16 000 ad-
ministrátorov na takú agendu, vyhlasuje. 
Nie vo všetkom sa musíme zhodnúť.) 
Rozdeliť krajinu, ktorá má iba jedno 
hlavné mesto, ktoré je jedným koncom 
súčasného svetového dipólu Washington 
– Brusel, neprichádza do úvahy. Flámi 
a Valóni si pri nedorozumeniach vraj 
hodia mincu. Vláda tiež dozerá, aby bol 
pokoj. „Je to malá vláda na veľké veci a 
veľká vláda na malé veci,“  konštatuje jej 
bývalý predseda. Národnostná otázka tu 
patrí medzi malé veci. „Ale na Belgicku 
vôbec najviac záleží kráľovi a ešte neja-
kým princom a potom nemeckej menšine 
na východe, ktorá sa do štátneho zväzku 
dostala zmluvou z Versaille,“ vtipkuje na 
záver za kráľovým chrbtom bývalý šéf 
kabinetu. 

Eyskensovi sa nepáčia arogantné vy-
hlásenia, že o niečom „rozhodol Brusel“. 
To do demokracie nepatrí. Na druhej 
strane je demokratom, ktorý neuznáva re-
ferendum. Ľudia sa správajú iracionálne, 
neodpovedajú na otázku, ale hlasujú proti 
vlastnej vláde.

Mark Eyskens ľutuje všetkých, ktorí 
musia zaviesť acquis communautaire. 
Je to 70 000 strán dokumentov. Snaží sa 
ukázať, ako je to vysoko od zeme. Nevie 
však, že je to 4,5 metra, čo som si vyrátal 
dodatočne, a okrem toho je nižšej posta-
vy. V politike sa presadzujú nižší muži, 
alebo potom vysokí. Stred Gaussovho 
rozdelenia je určený na bežné činnosti. 

Byť prezidentom akadémie, ktorá 
dozerá aj na umenie, si tiež vyžaduje 
určitú kvalifi káciu. V tomto prípade bola 
získaná maľovaním. Eyskensove oleje, 
doteraz ich bolo 500 – 600, sa hromadia 
v garáži, odkiaľ putujú do tombol a na 
charitatívne akcie. Eyskens má oleje 
radšej ako akvarely, ale ctí si maliarov 
akvarelov, lebo musia vopred vedieť, čo 
chcú namaľovať. Olej sa dá prerábať.  
Zákony, ktoré prijíma Národná rada SR, 
sú očividne oleje, na ktoré sa vymíňalo 
veľa farieb, prichádza mi na um. Eysken-
sove maliarske produkty sú krajinky. Pri 
maľovaní sedí doma pri krbe, pretože 
má dobrú vizuálnu pamäť. Štetce a farby 
kupuje v špecializovaných obchodoch, 
ktorých je v tejto časti Európy požehna-
ne. „Sme národ výtvarníkov, nie literá-
tov,“ hovorí o Flámoch. Súvisí to s tým, 
že sú na jazykovom rozhraní, hovoria 
bežne aj po anglicky, aj po francúzsky. 
S prítomným belgickým veľvyslancom 
Olivierom Bellem sa Eyskens a Schamp 
rozprávajú chvíľu po francúzsky, chvíľu 
po holandsky. U rodených Flámov znie 
francúzština dobre, u diplomata-Valóna 
preráža v holandčine kúzelný francúzsky 
prízvuk.

Veľvyslanec nás obdaroval slávnou 
belgickou čokoládou, o ktorej sa v zahra-
ničí vie menej ako o švajčiarskej, „lebo je 
taká dobrá, že ju skonzumujeme väčšinou 
sami“. Vďaka starým receptom a kakau 
z Konga majú byť Belgičania na čo pyš-
ní. Keď sa rozpadala letecká spoločnosť 
SABENA, videl som jej zamestnancov 
demonštrovať na letisku v Bruseli. Sym-
patie získavali tým, že prizerajúcich po-
núkali bonbónmi. „Zoberte si, toto nie je 
žiadna švajčiarska čokoláda,“ prihovorili 
sa mi vtedy. Prvotná vďaka za čokoládu 

však patrí Kolumbovým námorníkom. 
„Keď už sme si priniesli z Ameriky syfi -
lis, aspoň máme aj čokoládu,“ utešoval sa 
svojho času Voltaire.

Kongo, osemdesiatkrát väčšie úze-
mie ako materská krajina, kontrolovalo  
kedysi iba 50 000 Belgičanov. Dnes 
majú s bývalou kolóniou dobré vzťahy. 
Schamp bol v Kongu ako posol vzdelá-
vania a výskumu pätnásťkrát a v Afrike 
spolu dvadsaťpäťkrát.

Ekonóm a právnik Eyskens má svoju 
domovskú univerzitu v Leuvene, kde 
sa aj narodil. Schampova alma mater je 
univerzita v jeho rodisku v Gente. Obaja 
nás navštívili s manželkami. Oženili sa už 
dávno. Eyskens zveril svoje súkromie do 
rúk životnej družky pred 40 rokmi, „aby 
začal rozmýšľať o Európe,“ hovorí pate-
ticko-satiricky a oči obracia k plafónu, za 
ktorým tuší oblohu. Spokojný v manžel-
stve je aj Schamp. 

Diskusie, v rámci ktorých sme hostí 
exploatovali možno viac, ako sa patrilo, 
boli prerušené okrem podpisu zmluvy 
a vzájomných informácií o akadémiách aj 
návštevou Kongresového centra v Smole-
niciach a prehliadkou bratislavského sta-
rého mesta. Eyskensa a Schampa potešilo, 
že máme gobelíny, ktoré sú typickou for-
mou belgického dekoratívneho umenia. 
Navyše nadobudli sme ich statočne, a nie 
ako vojnovú korisť. Staré mesto občania 
z klasickej historickej Európy ocenili. 
Páčilo sa im, ako sa reštaurujú jeho histo-
rické zátišia.  My sme boli tiež spokojní. 
Veď naozaj, urobilo sa toho u nás od tej 
doby, čo Jonáš Záborský upútal svojím 
dielkom Dva dni v Chujave, a osobitne za 
uplynulých pätnásť rokov, dosť. 

Foto: JÁN SLEZÁK

Prof. Mark Eyskens (vľavo) a prof. Niceas Schamp s manželkami pred hradom Červený Kameň.
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VZ dejín vieme, že o výkladový slovník 
zobrazujúci slovnú zásobu príslušného 
jazyka sa moderné národné spoločenstvá 
pokúšali od nepamäti. Z tohto dôvodu sa 
neraz zakladali dokonca akadémie. Veď 
aj vznik povestnej inštitúcie Academica 
della Crusca bol motivovaný požiadavkou 
zachytiť bohatstvo talianskeho národného 
jazyka a jej prvoradou úlohou bolo zostaviť 
príslušný slovník. Takisto jedným z prvých 
ústavov Slovenskej akadémie vied a umení 
bol Jazykovedný ústav,  od ktorého sa od 
začiatku očakávalo vypracovanie slovníka 
slovenského národného jazyka.

Idea a prvé náčrty akademického 
slovníka slovenského jazyka sa objavili 
vlastne už v Slovenskej učenej spoločnosti 
a neskôr sa na takomto slovníku pracovalo v 
Matici slovenskej. V Akadémii na slovníku 
slovenského jazyka začal pracovať väčší 
lexikografický kolektív až v 50. rokoch 
20. storočia pod vedením Š. Peciara. V 
šesťdielnom slovníku, ktorého jednotlivé 
zväzky vyšli v rokoch 1959 – 1968,  našlo 
vtedy spracovanie 125 000 slov a výrazov 
slovenského národného jazyka. Hoci jeho 
prípravu a vydávanie sprevádzali aj kritické 
a polemické, ba i odmietavé hlasy, dnes sot-
va môže niekto poprieť, že šlo o významné 
lexikografické dielo s vysokou vedeckou 
a kultúrnou hodnotou. Neskôr sa  v odde-
lení jazykovej kultúry JÚĽŠ SAV pripravil 
Krátky slovník slovenského jazyka (1. vyd. 
1987), pre ktorý je charakteristická prísnej-
šia normatívnosť. Doteraz vyšli štyri vyda-
nia tohto diela, posledné v r. 2003. Každé 
z nich je doplnené o nové slová, príp. aj 
významy, ktoré život medzitým do súčasnej 
komunikácie priniesol.

Faktom však je, že Slovník slovenského 
jazyka sa stal postupom času ťažko dostupný 
a s ohľadom na neustálu dynamiku jazyka 
prestával v niektorých prípadoch odrážať 
živú normu. Krátky slovník slovenského ja-
zyka napriek svojej aktuálnosti takisto nemo-
hol a nemôže celkom nahradiť nové vydanie 
veľkého slovníka, a to, pochopiteľne, predo-
všetkým z dôvodu svojej „krátkosti“. Situá-
cia na slovenskom „lexikografickom“ trhu sa 
stávala čoraz menej únosná, čo z času na čas 
dávala a dáva  najavo aj odborná i širšia ve-
rejnosť. Používatelia slovenčiny sa dožado-
vali nového „veľkého“ slovníka slovenského 
jazyka, neberúc ohľad na objektívne ťažkosti 
a dané možnosti. Túto očividnú „lakúnu“ 
nemohli a nemôžu vykryť ani väčšie špecia-
lizované slovníky, ktoré ústav vydáva a ktoré 
sú s pripravovaným výkladovým slovníkom 
v komplementárnom vzťahu: z novšieho 
času pripomeňme vyjdenie či vychádzanie  
Synonymického slovníka slovenčiny, Histo-

rického slovníka slovenského jazyka (v tlači 
je už 6. zväzok a celý slovníkový projekt je 
pred dokončením), Slovníka slovenských 
nárečí (onedlho vyjde druhý zväzok). V tlači 
je už nové vydanie akademického slovní-
ka cudzích slov, v tomto roku sa dokončí 
stručný etymologický slovník slovenského 
jazyka, pracuje sa na ortoepickom slovníku 
slovenského jazyka, chystá sa 3. vydanie 
Česko-slovenského slovníka a pod.

Veľké výkladové slovníky národného 
jazyka sa robia raz za 50 – 100 rokov. Už v 
polovici 90. rokov odštartoval kolektív pod 
vedením Kláry Buzássyovej, ktorú neskôr 
vystriedala Alexandra Jarošová, práce na 
novom výkladovom slovníku. Dôležitou 
informáciou je, že prvý zväzok nového 
slovníka sa dokončí už v tomto roku, čo 
znamená, že sa k čitateľom dostane v r. 
2006. Je koncipovaný ako slovník stred-
ného, resp. veľkého typu, ktorého počet 
heslových slov má dosiahnuť číslo 220 000 
– 250 000. Je rozpočítaný na osem zväzkov 
a predpokladá sa, že sa kompletne dokončí 
aj vďaka priaznivému vetru, ktorý najnovšie 
začal duť, za osem až deväť rokov. 

Vzhľadom na veľké množstvo úloh 
ústavu, ktorého poslaním je nielen pestovať 
základný jazykovedný výskum v rôznych ob-
lastiach a vydávať slovníky, ale napr. venovať 
sa aj jazykovej kultúre a jazykovej výchove, 
mohlo do tejto chvíle na projekte dlhodobej-
šie pracovať len sedem-osem lexikografiek. 
Veľmi výrečné je porovnanie tohto faktu so 
známym slovníkom Random House English 
Dictionary, ktorý obsahuje 300 000 hesiel, 
teda nie oveľa viac, než má mať náš slovník. 
V novom vydaní „Randomu“ nájdeme údaj, 
že ho pripravovalo 125 autorov, editorov 
a lexikografov, s ktorými spolupracovalo viac 
ako 200 odborných 
konzultantov. Sotva 
mu teda ten náš mohol 
konkurovať v rýchlosti, 
s akou sa postupovalo 
v lexikografických 
prácach, ale zrejme aj 
v kvalite a cene. S tým 
možno súvisí aj ochota 
či neochota inštitúcií 
a podnikateľských 
subjektov finančne 
prispieť na daný pro-
jekt. No stalo sa, čo 
málokto v tejto krajine 
kultúrnych a vedeckých 
„nepriorít“ očakával. 
Podarilo sa presvedčiť 
ministrov, ktorí v sú-
časnosti stoja na čele 
Ministerstva školstva 

a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
o životnej dôležitosti, ba strategickej nevy-
hnutnosti takéhoto slovníka pre našu národnú 
kultúru a vzdelanosť, a teda aj o potrebe fi-
nančne podporiť tento spoločensky a kultúrne 
závažný projekt. Keďže v prípade Martina 
Fronca a Rudolfa Chmela šlo o „osvietených“ 
ministrov, presviedčanie nebolo až také ťažké. 
Vďaka tejto podpore a aj pochopeniu vedenia 
SAV sme mohli v tomto roku prijať ďalších 
lexikografov, či skôr adeptov na lexikografov, 
lebo hotoví lexikografi „na stromoch nerastú, 
ani ich na poliach nesejú“. Napokon ani na 
tomto mieste nemôžeme zabudnúť pripome-
núť, že celý projekt by sa nemohol rozbehnúť 
bez opakovaných vstupov známeho poslanca 
Františka Mikloška, ktorý drží svoju ochrannú 
ruku nielen nad týmto projektom.

Ž i v á  v o d a  p r e  n o v ý  v ý k l a d o v ý  s l o v n í k  
SLAVOMÍR ONDREJOVIČ s l o v e n s k é h o  j a z y k a

Aj v týchto nových priestoroch vzniká veľký slovník slovenského jazyka 
a Slovenský národný korpus.

Foto: TOMÁŠ VANČO

z našich pracovísk

Starý, tzv. Peciarov slovník dosluhuje...



10
3/2005 S p r á v y s a v

Práve v týchto dňoch prijímame v JÚĽŠ 
SAV nových elévov, z ktorých možno 
všetci ešte netušia, do čoho idú. Zopakujme 
pri tejto príležitosti slová  J. J. Scaligera, 
ktoré niečo naznačujú: „Jestliže niekde 
niekoho sudcovský ukrutný výrok čaká, 
že prepadol trudom, ťažký že čaká ho trest: 
nemá ho umárať káznice masou a nemá mu 
kopanie kovov mordovať stvrdnuté ruky. 
Slovník mu spracovať daj! Lebo veď – načo 
sa zdržovať – takáto jediná práca v sebe 
má každý druh trestu.“ Pravdaže, nejde 
len o túto takmer sebazničujúcu stránku 
lexikografi ckej práce, ale aj o jej neodola-
teľnú príťažlivosť, ba mágiu, ktorej nená-
vratne prepadne každý, kto je ochotný bez 
postranných úmyslov ísť „do toho“, ale aj 
„má na to“. Iba v kombinácii týchto dvoch 
stránok môžu vznikať slovníky špičkovej 
úrovne, kde po autoroch ostáva nielen 
pot, ale aj srdce a možno i krv, slovníky, 
v ktorých vedľa seba stoja dokonale vybrú-
sené miniatúry i malé novelistické skvosty. 
Ach, aké sú im vzdialené tie „inžinierske“ 
slovníky a slovníčky rôznych podnikavcov 
zaplavujúce trh, ktoré často kopírujú naše 
slovníky a skôr sú ich papierovými napodo-
beninami, než by odrážali pravdu o živote 
nášho jazyka. Žiaľ, verejnosť nevie vždy 
na prvý pohľad rozlíšiť kvalitu slovníka. 
Nedávno vraj aj na dôležitom stretnutí na 
akademickej pôde vznikla otázka, prečo 
ústav koncipuje slovníky a neobjedná si ich 
zhotovenie v nejakej fi rme. Naša lexikogra-
fi a je známa v slovanskom lingvistickom 
svete ako Bratislavská lexikografi cká škola. 
Latku určite nehodláme znižovať.

Ak sa v minulosti slovníky pripra- vo-
vali predovšetkým na základe lístkovej ex-
cerpcie, dnes sú zdroje pre výkladový slov-
ník neporovnateľne bohatšie, rôznorodejšie 
a, dalo by sa povedať, oveľa „sofi stikova-
nejšie“.  Majú počítačovú podporu, ktorá 
práce zrýchľuje (hoci rozšírenie zdrojov 
ide do istej miery proti tomu), ale najmä ich 
spresňuje a zobjektívňuje. Tými zdrojmi sú 
predovšetkým novovybudovaný Slovenský 
národný korpus, t. j. elektronická databáza, 
ktorú majú k dispozícii slovnikári čiastočne 
aj spracovanú v takom rozsahu, v akom by 
sa excerpčne nedala nikdy obsiahnuť, ďal-
šími zdrojmi sú rôzne internetové a iné vy-
hľadávače  (Google, Morfeo, Bonito  a i.), 
ktoré takisto veľa prezradia o významoch, 
spájateľnosti a hodnote slov. Pravda, stále 
ešte najviac záleží na tvorivosti, invenčnosti 
a „cite“ autorov hesiel, redaktorov slovníka, 
ale aj od pevnosti a „šťastlivosti“ ruky tých, 
čo slovník vedú. 

Môžeme si len zaželať, aby sa dobrú 
vec podarilo dotiahnuť do úspešného konca. 
Slovenčina ako jedinečný stredoeurópsky 
jazyk, plniaci všetky funkcie, ktorými 
je „poverený“ (už ho len vedieť dobre 
používať!), a dnes už aj ofi ciálny jazyk 
Európskej únie, akútne potrebuje takéto 
dielo. Bez pokropenia živou vodou, ktorého 
sa slovníkovému projektu dostalo, by to 
nebolo v dohľadnom čase vôbec možné. 

(Autor je riaditeľom JÚĽŠ SAV)
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Ako sme už v predchádzajúcom čísle 
Správ SAV informovali, v Slovenskej Správ SAV informovali, v Slovenskej Správ SAV
akadémii vied sa minulý mesiac predsta-
vilo Centrum kompetencie skla Vitrum 
Laugaricio (VILA). O činnosti a záme-
roch tohto pracoviska na tlačovej besede 
3. marca informovali predstavitelia SAV, 
konkrétne Ústavu anorganickej chémie 
(riaditeľ prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc., 
Ing. D. Galusek, PhD.), Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka (prof. Ing. 
M. Liška, DrSc. prof. Ing. J. Garaj, DrSc.) 
a akciovej spoločnosti RONA Lednické 
Rovne (výkonný riaditeľ doc. Ing. P. Ši-
murka, PhD.).

Skladba referujúcich naznačuje, 
že v Centre spojili sily a um tri hlavné 
aspekty vedy a výskumu, a to základný 
výskum, aplikovaný výskum a výchova 
a vzdelávanie. Vzniklo tak trojrezortné 
pracovisko, ktorého cieľom je skrátiť ces-

tu od výskumu k realizácii, dostať v čo najkratšom čase výsledky vedy do praxe. Ako konštatoval prof.  
Marek Liška, z Trenčianskej univerzity, každý z partnerov reprezentuje v rámci centra jednu z troch 
hlavných oblastí jeho činnosti:

· ÚACH SAV – základný a aplikovaný výskum v oblasti skla a keramických materiálov ,
· TnU AD – výchovu a vzdelávanie sklárskych odborníkov vo všetkých troch stupňoch vysoko-

školského štúdia, t.j. vrátane výchovy doktorandov,
· RONA – experimentálny vývoj a riešenie úloh vyplývajúcich z bezprostredných potrieb slo-

venského sklárskeho priemyslu. 

Centrum sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti skla a nekovových anorganických materiálov, 
najmä keramických. Pod vedením prof. M. Lišku a Ing. D. Galusku pôsobí v priestoroch Trenčianskej 
univerzity od roku 2001. Pôvodne vzniklo v apríli roku 1983 ako súčasť Výskumného a vývojového 
ústavu sklárskeho v Trenčíne. Po roku 1989 prežilo vďaka pomoci Ústavu anorganickej chémie SAV 
a osobnej podpore prof. Lišku len v značne redukovanej podobe. Po vzniku TnU AD sa centrum trans-
formovalo na celouniverzitné Spoločné laboratórium skla ÚACH SAV a TnU AD. Odvtedy sa pracovis-
ko úspešne rozširuje a rozvíja. A práve vstupom tretieho partnera, sklárne RONA, a.s., Lednické Rovne, 
nadobudlo roku 2004 nový rozmer. V slovenských pomeroch vzniklo unikátne výskumné a vývojové 
centrum, ktoré je možné propagovať ako vzor spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemysel-
nou sférou. Svojím spôsobom ho stelesňuje práve doc. Šimurka, ktorý prešiel cez akademický ústav, 
Trenčiansku univerzitu až na post výkonného riaditeľa a.s. RONA

V Centre kompetencie skla Vitrum Laugaricio v súčasnosti pracuje 9 pracovníkov, z ktorých piati 
sú zamestnancami Ústavu anorganickej chémie SAV a štyria pôsobia v stave Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka. Univerzita poskytuje aj laboratórne a kancelárske priestory. Vkladom ÚACH SAV je 
okrem vysokokvalifi kovaných odborníkov aj prístrojové vybavenie a mnohoročné skúsenosti získané 
pri výskume skla a keramických materiálov. RONA zasa podporuje Centrum každoročným fi nančným 
príspevkom na nákup a inovácie prístrojového vybavenia.

Na pracovisku sa nachádza v slovenských pomeroch unikátne experimentálne vybavenie, z ktorého 
treba spomenúť najmä polygón na meranie chemickej odolnosti skiel a laboratórium na priame pozoro-
vanie a analýzu dejov prebiehajúcich v sklotvorných taveninách až do teplôt okolo 1500 °C.

VILA už dosiahla konkrétne hmatateľné výsledky, z ktorých spomeňme napríklad stanovenie che-
mickej odolnosti sklených vlákien používaných ako tepelná izolácia v jadrových reaktoroch. Ďalšie sú 
v patentovom konaní. Centrum kooperuje s viacerými slovenskými sklárskymi fi rmami (Nová Baňa, Tr-
nava, Valaská Belá, Nemšová...), rozsiahla je aj spolupráca s ďalšími akademickými inštitúciami doma 
(Ústav materiálového výskumu SAV, Fyzikálny ústav SAV) i v zahraničí, najmä v Českej republike, 
Nemecku a Veľkej Británii. Konkrétne výskumné témy základného výskumu zahŕňajú skúmanie štruk-
túry a vlastností oxidových skiel a sklotvorných tavenín metódou molekulovej dynamiky, vývoj termo-
dynamických modelov a  skúmanie štruktúry skiel nepriamymi fyzikálnymi metódami. K významným 
položkám tohto pracoviska patrí aj vlaňajšia medzinárodná konferencia na tému Budovanie mostov 
medzi sklárskym výskumom a sklárskymi technológiami za účasti 200 odborníkov z 34 krajín.

E. B.
Foto: Slavomír Vailing

Príklad spolupráce medzi akadémiou, univerzitami 
a priemyselnou sférou

C e n t r u m  k o m p e t e n c i e  s k l a  
V i t r u m  L a u g a r i c i o

z našich pracovísk
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VV Oahu na Honolulu som pristála 29. 
septembra 1999 po 20-hodinovej ceste z 
Bratislavy cez Viedeň, Frankfurt a Los An-
geles. Už počas pristávacieho manévru som 
obdivovala krásy havajského pobrežia, úte-
sy, zálivy, piesčité pláže a sopečné krátery 
ostrova Oahu. V tom čase som ešte netušila, 
že tento maličký ostrov v Pacifi ku sa stane 
na dlhší čas mojím prechodným domovom.

Ako som sa sem vlastne dostala? Mala 
som jednoducho šťastie. Zúročili sa mi 
dobré výsledky v škole a úspešné štúdium. 
Už v čase ašpirantského štúdia na Astrono-
mickom ústave SAV som vďaka prezentácii 
svojej práce na sympóziu Medzinárodnej 
astronomickej únie (IAU) vo Versailles 
získala ročný pobyt na Európskom južnom 
observatóriu, na pracovisku v Garchingu pri 
Mníchove. V tom čase to bol pre študenta 
mimo krajín EÚ doslova husársky kúsok. 

Moja astronomická prax sa však začala 
oveľa skôr – v čase, keď som ako 8-ročná 
začala pomáhať otcovi budovať astronomic-
ké observatórium v lokalite Modra-Piesky. 
Strávila som tam v poľných podmienkach 
viacero mesiacov počas niekoľkých rokov. 
Vtedy som si myslela, že bezo mňa ako 
„stavbyveducej“ by sa nikdy nič také ne-
zrealizovalo. 

     Po obhájení dizertačnej práce som v 
januári 1999 začala pracovať v Astronomic-
kom ústave SAV v Bratislave na oddelení 
medziplanetárnej hmoty. Na internete som 
objavila ponuku na zahraničný pobyt pre 
práve skončených ašpirantov z východného 
bloku. Požiadala som teda o štipendium 

NSF/NATO. V konkurze ho získalo iba 20 
žiadateľov z 1200 uchádzačov. Nechcelo sa 
mi ani veriť, že medzi tými úspešnými som 
sa ocitla aj ja.

Výhodou štipendia bolo, že som si 
mohla zvoliť ľubovoľnú univerzitu v USA. 
NSF (National Scientifi c Foundation) mi 
platilo cestovné náklady a štipendium počas 
jedného roka. Mojím ďalším šťastím bola 
aktívna účasť na sympóziu IAU v Starej 
Lesnej v roku 1998. Tu som sa zoznámila 
s viacerými poprednými vedcami z oblasti 
kometárnej astronómie, medzi inými aj s Dr. 
Karen Meech, mojou terajšou vedúcou. Na 
spomínanej konferencii sme zistili, že máme 
spoločné vedecké záujmy a ja som si vtedy 
iba v duchu pomyslela, aké to musí byť 
úžasné pozorovať na najväčších ďalekohľa-
doch sveta na Mauna Kea a spolupracovať 
s najlepšími kometárnymi expertmi. V tom 

čase by som ani vo sne neverila, že o rok 
neskôr moja prvá skúsenosť a prvé kroky v 
USA povedú práve na Havaj.

Po prvom roku tvrdej postdoktorandskej 
práce na Havajskej univerzite v Honolulu 
mi Dr. Meech ponúkla spoluprácu na jej 
projektoch a na projektoch NASA v rámci 
programov JPL (Jet Propulsion Labora-
tory). Pracujem tam na troch kozmických 
projektoch. Prvý z nich je STARDUST: 
jeho kozmická sonda preletela popri jadre 
kométy Wild 2 v januári 2004. Máme vďa-
ka nemu vynikajúce snímky jadra kométy, 
jej chemické zloženie a jedinečnú vzorku 
kometárneho prachu. Ďalším projektom je 
DEEP IMPACT, ktorého kozmická sonda 
odštartovala 12. januára 2005. Už 4. júla 
preletí popri jadre kométy Tempel 1, na 
ktorú vystrelí 370-kilogramový medený 
projektil. Tento jedinečný projekt nám 
umožní študovať hlbšie vnútorné vrstvy 
jadra kométy a fyziku vzniku kráterov na 
planétach a telesách slnečnej sústavy.

Pre oba projekty som pomáhala spraco-
vať snímky z kometárnej databázy Dr. Me-
ech, a mohla, samozrejme, pozorovať obe 
kométy pred a po štarte kozmických sond. 
Pozorovanie a modelovanie prachovej kómy 
kométy Tempel 1 pre projekt Deep Impact je 
v súčasnosti moja najdôležitejšia práca, od 
ktorej závisí, či prístroje sondy nezmĺknu 
skôr, ako splnia svoje poslanie. Snažíme sa 
určiť optimálny prechod roviny kometárnej 
dráhy pre sondu. Účelom je ochrániť sondu 
pred fatálnymi zrážkami s prachovými čas-
ticami kométy. Momentálne už dostávame 
z kozmickej sondy kalibračné snímky. Pri 
dopade projektilu na jadro kométy budú 
všetky ďalekohľady sveta mieriť na kométu 
Tempel 1. Dopad projektilu rozruší sčasti 
povrch jadra kométy a výrazne zvýši jej 
aktivitu a jasnosť. 

Z a  k o m é t a m i  z  M o d r y  a ž  n a  M a u n a  K e a
Mgr. JANA PITTICHOVÁ,  List z Havajských ostrovov

V pozadí je 8-metrový ďalekohľad Gemini na Mauna Kea...

kontakty



12
3/2005 S p r á v y s a v

13
3/2005S p r á v y s a v

Američania by neboli Američanmi, 
keby túto skutočnosť nevyužili aj na propa-
gáciu vedy. Projektil totiž dopadne na jadro 
kométy 3. júla večer havajského času, keď 
bude v New Yorku 4. júla skoro ráno. Vtedy 
v celej krajine oslavujú Deň nezávislosti.   

Pred, počas a po dopade projektilu budú 
všetky havajské ďalekohľady pozorovať a 
zaznamenávať aktivitu kométy. Vyzerá to 
tak, že prvý júlový týždeň nebudeme mať 
veľa času na spánok, ale zasa bude možnosť 
pozorovať výsledok tohto jedinečného po-
kusu priamo z pohodlia Mauna Kea.

Moja najnovšia spolupráca z JPL sa 
orientuje na využitie družice Spitzer, ktorá 
nesie 0,85-metrový infračervený ďale-
kohľad na pozorovanie vybraných komét. 
Napriek lákavým ponukám začať pracovať 
na hnedých trpaslíkoch a iných súčasných 
trendoch hviezdnej astronómie som zostala 
verná kométam. Skúmam zloženie ich ja-
dier, prachových obálok – kóm a chvostov. 
Teoretické modely konfrontujem s pozo-
rovaniami a snažím sa získať čo najviac 
informácii o týchto telesách slnečnej sústa-
vy, ktoré predstavujú jej základný stavebný 
kameň. Dopátrať sa podmienok aktivity 
týchto telies znamená spoznať okrem iného 
aj rozloženie a intenzitu zdrojov meteoridov 
a väčších úlomkov jadier v slnečnej sústave, 
teda malých telies, ktoré Zem „stretáva“ do-
slova každodenne. Niektoré menšie z nich 
vidíme na oblohe ako meteory a tie väčšie 
ako dopady meteoritov. Tie najväčšie zna-
menajú potenciálne ohrozenie biosféry na 
Zemi. Peknú kolekciu meteoritov môžete 
vidieť v Múzeu histórie prírody vo Viedni.

Z astronómky-teoretičky (na Slovensku 
som pracovala na modelovaní prachovej 
kómy komét) som sa sčasti stala aj astro-
nómkou-pozorovateľkou. Na hore Mauna 
Kea na ostrove Hawaii v nadmorskej výške 
4 176 metrov, som strávila už viac ako 100 
nocí. Pozorovania robím nielen na druhom 
najmenšom ďalekohľade tohto observatória, 
na 2,2-metrovom prístroji Havajskej univer-
zity, ale aj na najväčšom ďalekohľade sveta, 
10-metrovom Keck I, patriacom Caltechu 
(California Institute of Technology) a Kali-
fornskej univerzite. 

Mimochodom, tým, čo dodalo Caltechu 
punc výnimočnosti vo svete exaktných vied, 
bol v tom čase mohutný 254-centimetrový 
ďalekohľad, vybudovaný v roku 1917 na 
hore Mt. Wilson nad Pasadenou. Vtedy sa 
využilo krištáľovo čisté ovzdušie nad Los 
Angeles, ktoré je už minulosťou. To on 
urobil meno Caltechu, ktorý začal priťaho-
vať najvýznamnejších svetových fyzikov, 
chemikov a biológov.

Asi nemusím dodávať, že moja prvá 
návšteva observatória Mauna Kea, tohto 
najvyššie položeného astronomického ob-
servatória na svete, bola úžasná aj napriek 
bolestiam hlavy, krátkemu, často prerušo-
vanému spánku a ďalším efektom súvisia-
cim s veľkou nadmorskou výškou. Pred 
pozorovaním na observatóriu Mauna Kea 
musíte stráviť celý deň aklimatizáciou na 
medzistanici vo výške 3 048 metrov. Byť na 

Mauna Kea je úžasný zážitok. Je to, ako by 
ste boli bližšie k hviezdam, ako by ste opus-
tili Zem a už len sa dotknúť Mliečnej dráhy, 
Venuše a pohojdať sa na Mesiaci. Západ 
slnka je krásny, ale východ nezabudnuteľný. 
Všade dookola vládne ticho, zima a pokoj. 
Pokiaľ, pravda, nie je búrka, snehová fujavi-
ca či vietor s rýchlosťou 100 km za hodinu a 
viac. Je to jedno z mála miest na svete, kde 
si môžete ráno zalyžovať a popoludní sa ísť 
potápať do teplého mora. Zažila som tam 
pár vianočných sviatkov, keď sme nemohli 
nič pozorovať, iba sa guľovať a stavať sne-
huliakov. Hore bolo –10 ˚C a dolu pri mori 
príjemných +25 stupňov ˚C.

Svoje vedecké výsledky z kometárnej 
astronómie som prezentovala na viacerých 
konferenciách Americkej astronomickej 
spoločnosti. Pretože kométy sa s veľkou 
pravdepodobnosťou zaslúžili aj o vznik 
života na zemi, trochu som si od nich od-
skočila na pôdu astrobiológie. Táto nová 
zaujímavá a veľmi perspektívna oblasť 
základného výskumu mi – ako inak – tiež 
učarovala. Svoje výsledky z tejto oblasti 
som mala možnosť predniesť na troch vý-
znamných medzinárodných konferenciách: 
na Hamiltonovom ostrove (Austrália), v 
Reykjavíku (Island) a v Boulder (Colorado, 
USA). Nikdy som nevedela, že živá hmota 
môže existovať aj pri teplotách –20 či +500 
stupňov Celzia.

A čo robí slovenská astronómka na Ha-
vaji, ak má chvíľu voľného času po práci či 
cez víkend? Triatlon, plávanie, potápanie sa 
a plachetnice. Počas nasledujúcich piatich 
mesiacov mám pred sebou jeden krátky a 
jeden olympijský triatlon. Vrcholom sezó-

ny bude polovičný „železný muž“ v júni v 
Kone na ostrove Hawaii.

Aj keď som ďaleko od domova, predsa 
len je mi Slovensko najdrahšie a cnie sa mi 
za ním. Ako sa vraví, všade dobre, doma 
najlepšie. Je to veľmi pravdivé príslovie! 
Havajské ostrovy sú prekrásne, moja prá-
ca viac ako zaujímavá, z profesionálneho 
hľadiska mám tie najlepšie podmienky na 
vedecký výskum a dobré podmienky na 
športovanie, ale doma sú Tatry, Hron, Devín 
a všetci tí, ktorí sa zaslúžili o to, aký mám 
život a kde som. Som im za to nesmierne 
vďačná a viem, že raz budeme opäť spolu 
a potom na tieto krásne chvíle z Havaja bu-
dem iba spomínať... 

V neposlednej miere musím poďakovať 
aj vedeniu Astronomického ústavu SAV, 
že mi umožnilo takúto postdoktorandskú 
prax. Teším sa na chvíle, keď sa vrátim na 
pracovisko do Bratislavy s množstvom ne-
spracovaného pozorovacieho materiálu, ale 
so skúsenosťami a osobnými kontaktmi s 
medzinárodnou vedeckou komunitou.

Pre začínajúcich ašpirantov na titul 
PhD. mám jednoduchú radu: vybrať si 
správneho školiteľa, skončiť ašpirantúru v 
čo najkratšom čase, mať dobré výsledky 
práce a nebáť sa ich prezentovať ústne (to 
zdôrazňujem!) na medzinárodných konfe-
renciách. Nemenej dôležité je opustiť na 
čas pohodlné rodisko a zbierať skúsenosti 
tak, ako to robil kedysi každý, kto chcel byť 
dobrým remeselníkom. Nie je to ľahké, ale 
stojí to za to.

Mauna Kea február 2005

 

...a takto to vyzerá pri mori. Foto archív autorky

kontakty
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Čo je „úžitkový vzor“?

Informácia pre vynálezcov z pracovísk 
SAV o zjednodušenej forme ochrany tech-
nického riešenia, nazývanej i „malý patent“. 
Popri ostatných formách ochrany, ako je 
patent, ochranná známka a priemyselný 
vzor-dizajn (v SAV prakticky nepoužiteľ-
ný), sa úžitkový vzor využíva najmä na 
ochranu konštrukčných návrhov a dielen-
ských riešení. Úžitkovým vzorom je možné 
chrániť priemyselne vyrobiteľný predmet, 
vyznačujúci sa určitými prvkami a materiál-
mi. Prihláška na jeho ochranu je podobná 
prihláške patentu, prihlasovací poplatok je 
však nižší (1 400,-Sk) a trvanie ochrany (po 
zaplatení všetkých udržiavacích poplatkov 
spolu 9 000,-Sk) je desať rokov. Týmto spô-
sobom nie je možné chrániť spôsoby výroby 
alebo pracovné postupy, odrody rastlín, 
plemená zvierat a biologické reproduktívne 
materiály. Dá sa chrániť napríklad nástroj 
na čistenie koryta rieky, ale nedá sa chrániť 
postup, spôsob čistenia koryta rieky. Ako to 
vyplýva z vyššie uvedeného, úžitkový vzor 
je ľahké obísť zmenou tvaru, umiestnenia 
prvkov alebo použitého materiálu. Pri pre-
daji licencie na jeho využívanie má preto 
nižšiu cenu, ako by mal v prípade patentovej 
ochrany a osobitne zahraničných záujemcov 
takto chránený vynález nepriťahuje. Aj keď 
pracoviská SAV prihlasujú úžitkové vzory 
ojedinele (iba dvakrát za posledných desať 
rokov), predsa len výsledkom vedeckej 
práce svedčí skôr kvalitnejšia patentová 
ochrana. Na otázky spojené s ochranou 
duševného vlastníctva pracovísk SAV vám 
odpovie Ing. Andrej Kmeť, referát Správa 
duševného vlastníctva, Úrad SAV, tel. 02 / 
59 20 08 24, andrej.kmet@up.upsav.sk 

(red.)

Boje Čiernohorcov 
a Slováci

Knihu Jána Jankoviča Boje Čiernohor-
cov a túžby Slovákov (1839 – 1914) – prvú 
slovenskú vedeckú publikáciu o Čiernej 
Hore – predstavili 1. februára t. r. v libresse 
Kníhkupectva VEDY. Bolo to takmer presne 
100 rokov po tom, ako Ivan Branislav Zoch 
vydal preklad Balkánskej cárovnej čierno-
horského panovníka Nikola I. Petrovića 
Njegoša. Ten je nielen hlavnou postavou 
prezentovanej knihy, ale aj tvorcom hym-
nickej básne Onamo, onamo!, označovanej 
za čiernohorskú hymnu, ktorú naši veľkí 
predkovia vo veľkom prekladali do sloven-
činy. Publikácia vyšla s prispením Nadácie 
Matice slovenskej a s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR. Autor knihy, lite-
rárny vedec, prekladateľ a publicista Ján 

Jankovič (1943), pracovník Ústavu svetovej 
literatúry SAV, sa od 60. rokov minulého 
storočia venuje prekladaniu literatúr náro-
dov Juhoslávie. Preložil viac ako sto kníh, 
je autorom vedeckej monografie Chorvátska 
literatúra v slovenskej kultúre a ďalších 
publikácií. Kniha Jána Jankoviča vznikla 
v Ústave svetovej literatúry SAV. Nie je to 
náhoda. V tomto ústave sa kontinuálne reali-
zujú či riešia projekty zamerané na výskum 
historických vzťahov slovenskej literatúry, 
a to najmä v slovensko-slovanských literár-
nych, kultúrnych a politických kontextoch. 
Neodmysliteľnou súčasťou týchto projektov 
sú i vedecké práce a aktivity Jána Jankoviča. 
Riaditeľ ÚSvL SAV Ján Koška v tejto súvis-
losti povedal: „Historický výskum nie je 
iba výskumom minulých a dávnominulých 
dejov, ale vždy nevyhnutne aj utváraním, 
dejom dnešným, dôležitou aktívnou súčas-
ťou dnešného diania. Kniha Jána Jankoviča 
je v tomto zmysle čiastočkou – hmotnou i 
duchovnou – dnešných slovensko-srbsko-
-čiernohorských vzťahov, aj keď hovorí o 
ich histórii. Utvára tieto vzťahy prítomnosti 
a istým spôsobom aj nás, teraz žijúcich.“ 
Na prezentácii sa zúčastnili okrem iných 
aj veľvyslanec Srbska a Čiernej Hory v SR 
Miroslav Kopečni, najvyšší predstavitelia 
Matice slovenskej – predseda Jozef Markuš 
a podpredseda Stanislav Bajaník a ďalší 
hostia.

V. H.

Spomienka na 
Oskára Čepana

V pondelok 28. februára si v Ústave 
slovenskej literatúry SAV na Konventnej 
ulici v Bratislave pripomenuli nedožité 

osemdesiatiny literárneho vedca, teoretika, 
kritika, archeológa a umenovedca PhDr. 
Oskára Čepana, DrSc. (nar. 27. 2. 1925). 
O jeho živote a diele prehovoril predseda 
Vedeckej rady ÚSlL SAV Milan Šútovec, 
CSc. Súčasťou slávnosti bolo aj uvedenie 
portrétu O. Čepana do galérie významných 
osobností slovenskej literárnej vedy, ktorá 
je v priestoroch ústavu. V tejto súvislosti 
sa v pondelok 7. marca 2005 uskutočnil 
pracovný seminár s medzinárodnou účasťou 
na tému Problémy romantizmu v slovenskej 
literatúre.

(red.) 

Umelecké dielo a trh

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel 
zborník Ústavu dejín umenia SAV a Nadá-
cie – Centrum súčasného umenia: Artwork 
through the market. The Past and the Pre-
sent (brož., 352 s.). Obsahuje príspevky z 
medzinárodného kolokvia, ktoré sa konalo 
v dňoch 11. – 13. decembra 2003 v Bra-
tislave. Kolokvium v koncepcii Jána Ba-
koša bolo koncipované ako pokračovanie 
cyklu prednášok The Past in the Present: 
Contemporary Art&Art History´s Myths 
(Minulosť v prítomnosti: Súčasné umenie 
a umelecko-historické mýty). Zborník 
Artwork through the market obsahuje prí-
spevky známych historikov a teoretikov 
umenia z Európy a Ameriky. Autormi sú 
Ján Bakoš, Oskar Bätschmann, Madeleine 
Fidell-Beaufort, Michail Bibikov, Peter 
Burke, Sabine Dorscheid, Gábor Ébli, Eva 
Forgács, Claire Farago, Ursula Frohne, 
Christian Huemer, Patricia Mainardi, Paul 
Mattick, DeCourcy E. McIntosh, Michael 
North, Alain Quemin, Brandon Taylor, 
Mariët Westermann, Martha Woodmansee 
a András Zwickl. Ústav dejín umenia SAV 
prezentoval túto publikáciu 8. marca 2005 
v Open Gallery na Baštová ul. 5 v Brati-
slave v spolupráci s Nadáciou – Centrom 
súčasného umenia.

(vh) 

Literárny hrdina ako 
medzinárodný projekt

Knižnú novinku Hrdina v stredoeuróp-
skych a balkánskych literatúrach 19. a 20. 
storočia (VEDA, 2004, brož., 176 s.) autori 
a editor Ján Koška predstavili verejnosti 
v utorok 22. februára t. r. v priestoroch 
libressa Kníhkupectva VEDY. Publikácia 

ZÁPISNÍK SPRÁV SAV

Oskár Čepan. Foto archív

pokračovanie na nasledujucej strane V

zápisník správ SAV
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je výsledkom medzinárodnej spolupráce 
Ústavu svetovej literatúry SAV, Kabinetu 
divadla a filmu SAV a Inštitútu literatúry 
Bulharskej akadémie vied. Ján Jankovič, 
moderátor podujatia, na úvod zdôraznil, že 
ide o výsledok v poradí už druhého spoloč-
ného slovensko-bulharského projektu. Prvý 
projekt mal názov Jazyky európskej moder-
nosti a jeho výsledkom bola rovnomenná 
monografia, ktorú vydala bulharská strana. 
Ján Koška, riaditeľ Ústavu svetovej litera-
túry SAV, predstavil odbornému publiku 
inštitucionálnu a tematickú spätosť oboch 
projektov. Spolu s vedeckou redaktorkou 
zborníka Vierou Prokešovou upozornili 
hlavne na možnosť porovnávať procesy, 
ako sa menil hrdina literatúry za ostatných 
dvesto rokov, no najmä v druhej polovici 
20. storočia. Elenka Arnaudova, riaditeľka 
Bulharského kultúrneho a informačného 
strediska a krstná mama zborníka, prejavila 
potešenie nad úspechom projektu a poďa-
kovala slovenským partnerom za ich snahy 
konštruktívnym a otvoreným spôsobom 
napĺňať spoločné bulharsko-slovenské 
ciele. Po krste sa odborné publikum malo 
možnosť z úst zúčastnených autorov štúdií 
dozvedieť, čo ich na danom projekte moti-
vovalo a inšpirovalo a čím oni sami prispeli 
do konštrukcie spoločného orientačného 
priestoru. 

R. M.

Portrét Gustáva Valacha 

Publikáciu Gustáv Valach (1921 – 2002) 
vydalo Združenie slovenských divadelných 

kritikov a teoretikov spolu s Kabinetom 
divadla a filmu SAV. Zostavil ju Milan 
Polák z teatrologických štúdií a zo spo-
mienok súčasníkov, publicistov, režisérov, 
hereckých kolegov a priateľov. Autormi 
jednotlivých príspevkov sú Andrej Ma-
ťašík, Ladislav Čavojský, Miloš Mistrík, 
Dagmar Podmaková, Milan Polák, Anton 
Kret, Terézia Ursínyová, Vladimír Rusko, 
Richard Blech, Vladimír Mlčoušek, Štefan 
Vraštiak, kardinál Ján Chryzostom Korec, 
Jozef Šimonovič, Eduard Grečner, Osvald 
Zahradník, Dušan Tarageľ, Mikuláš Bugár, 
Milan Lasica, Miro Procházka, Peter Valo a 
Ján Sládeček. V závere publikácie je súpis 
Valachových divadelných, filmových a tele-
víznych postáv, sumár v angličtine a menný 
register. Publikáciu prezentovali 18. marca 
t. r. v Klube spisovateľov v Bratislave.

(red.)

Atlas červenoočiek

Autormi publikácie Atlas of 
Euglenophytes (VEDA 2004, viaz., 136 
s.) sú dvaja špičkoví algológovia – prof. 
Konrad Wołowski z Botanického ústavu 
Poľskej akadémie vied z Krakova a prof. 
František Hindák z Botanického ústavu 
SAV v Bratislave. Farebný fotografický atlas 
obsahuje 417 veľmi vydarených fotografií 
prevažne z optického, v menšej miere 

elektrónového rastrovacieho mikroskopu, 
určovací kľúč radov a vybraných taxónov 
zelených rias a stručnú charakteristiku ich 
ekológie a vývoja. Tematicky nadväzuje 
na predchádzajúci Fotografický atlas 
mikroskopických siníc, ktorého autorom je 
prof. Hindák a ktorý je dnes už vypredaný 
(pripravuje sa jeho vydanie v anglickom 
jazyku). Atlas of Euglenophytes prezentovalo 
vydavateľstvo VEDA a autori v piatok 18. 
marca t.r. v libresse Kníhkupectva VEDY 
v Bratislave. 

E. B.

Večer s indickou hudbou
 
Profesor Subhendhu Ghosh, vedúci 

Katedry biofyziky na University of Delhi, 
v nedeľu 20. marca večer o 18,00 hod 
koncertoval v Dome kultúry v Dúbravke. 
Podujatie sa uskutočnilo pred koncertom 
v Drážďanoch pre obete tsunami. Účastníci 
tejto zaujímavej hudobnej produkcie mali 
príležitosť počuť v jeho podaní ľudovú 
i klasickú hudbu na nástroji  zvanom 
„tanpura“. Záštitu nad koncertom prevzalo 
veľvyslanectvo Indickej republiky 
v Bratislave. Vstup bol voľný. V pondelok 
popoludní prof. Ghosh viedol seminár na 
tému Synaptic Mechanism of Learning v 
Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky 
SAV.

(hk)

ZÁPISNÍK SPRÁV SAV

Obálka knihy Hrdina v stredoeurópskych 
a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia

Záber z prezentácie knihy Atlas of Euglenophytes. Na snímke autori prof. F. Hindák 
a prof. K. Wolowski, v strede v pozadí riaditeľ Botanického ústavu SAV RNDr. Ivan Jarolímek. 

Foto PAVOL MIKULÁŠEK

zápisník správ SAV
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PREROKOVALO:
-  program a organizačné zabezpečenie stretnutia mladých 

vedeckých pracovníkov SAV a AV ČR v Třešti (13. - 16. 3. 
2005). Na podujatí sa zúčastnia aj H. Illnerová, predsedníčka 
AV ČR a Š. Luby, predseda SAV, 

-  postup dopracovania Správy o činnosti SAV za rok 
2004. Osnova správy bola upravená v zmysle rokovania 
so zástupcami MŠ SR, pretože dokument predkladá na 
rokovanie vlády minister školstva SR.

-  informáciu o pozitívnom finančnom dopade jednotného 
daňového systému na zamestnancov SAV, 

-  informáciu o negatívnom finančnom dopade na doktorandov 
v súvislosti so zdaňovaním štipendií v zmysle nového zákona 
o dani z príjmov,

-  informáciu o negatívnom finančnom dopade dane z 
nehnuteľností na rozpočet SAV. SAV v tejto veci rokuje s MF 
SR,

-  materiál o záverečnom hodnotení stavieb ukončených v roku 
2004 (50 stavebných akcií),

-  návrh obsahu agendy Public relations v Úrade SAV. Bol 
prijatý záver získať ďalšieho zamestnanca SAV s cieľom 
rozšírenia agendy PR.

SCHVÁLILO:
-  rozdelenia kapitálových výdavkov na nákup drahej prístro-

jovej techniky v roku 2005,
-  rozdelenie kapitálových výdavkov na počítačovú sieť SAV 

v roku 2005, 
-  novelu Smernice č. 1/2001 o slobodnom prístupe 

k informáciám v SAV. Dokument bude uverejnený na web 
stránke SAV,

-  dodatok k Zriaďovacej listine Ústavu molekulárnej biológie 
SAV,

-  rozdelenie finančných prostriedkov pre centrá excelentnosti 
SAV na rok 2005,

-  rozpis bežných finančných prostriedkov na podporu projektov 
MVTS v roku 2005 (1. etapa). P SAV vzalo na vedomie 
pozitívny vývoj v 6. RP EÚ, ktorý v polčase zaznamenáva 
pre SAV väčší finančný prínos ako 5. RP EÚ v rovnakom 
období,

-  účasť SAV v programe ESF a  la carte „Nano-Science and 
Engineering in Superconductivity“ a doc. RNDr. Petra 
Samuelyho, DrSc., za člena Steering Committee.

 

SÚHLASILO:
-  aby komisia pre mzdovú reformu SAV využila pomoc expertov: 

E. Majková, K. Nemoga, P. Šajgalík, J. Rychlý, V. Páleník, 
V. Bystrický, J. Malík,

-  s pozvaním prof. A. Fleuryho a Dr. L. Jilka zo Ženevskej 
univerzity na  návštevu SAV s cieľom rokovať o projektovej 
spolupráci,

-  s podpísaním zmluvy o francúzsko-slovenskej spolupráci 
s Francúzskou akadémiou vied.

MENOVALO: 
-  PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc., do funkcie riaditeľa 

Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 
s účinnosťou od 1. 3. 2005 na obdobie 4 rokov.

VZALO NA VEDOMIE:
-  informáciu o stretnutí s riaditeľkou Rakúskeho kultúrneho 

fóra a nadviazaní kontaktov,
-  informáciu T. Sedovej o premiestnení výstavy Slovensko pod 

novými výzvami v rámci Bruselu do Informačného strediska 
Európskeho parlamentu,

-  informáciu D. Kováča o inováciách vo výstave Veda pre ľudí 
– SAV. Výstava bude premiestnená do Lučenca,

-  informáciu F. Čiampora o zriadení Centra pre záchranu 
lesov vo Zvolene (ÚEL SAV a TU Zvolen) 1. 3. 2005,

-  záznam zo stretnutia predstaviteľov Univerzity Komenského 
a SAV 8. 2. 2005 v KC SAV v Smoleniciach.

-  že vláda SR 17. 2. 2005 schválila Lisabonskú stratégiu pre 
SR (LS) a návrh inštitucionálneho zabezpečenia koordinácie 
LS v SR. Nadväzne na vyplývajúce úlohy navrhol Š. Luby 
predložiť za SAV podklady do Akčného plánu, ktorý 
koordinuje MŠ SR. S týmto zámerom P SAV odsúhlasilo 
vytvorenie koordinačnej skupiny SAV v zložení: Š. Luby, 
V. Rosová, V. Novák, K. Karovič, F. Čiampor, T. Sedová. 
V tejto veci sa oslovia organizácie SAV a o iniciatíve SAV 
bude Š. Luby informovať ministra školstva a aj Slovenskú 
rektorskú konferenciu. 

-  informáciu T. Sedovej, podpredsedníčky pre III. oddelenie 
vied SAV, o spore v Ústave slovenskej a svetovej 
ekonomiky SAV. P SAV apeluje na zúčastnené strany, aby 
situáciu vyjasnili. Záležitosť bude III. oddelenie vied SAV 
monitorovať,

-  priebežnú informáciu o počte prihlásených do súťaže 
mladých vedeckých pracovníkov SAV podľa jednotlivých 
oddelení vied SAV.

Š. Luby informoval o:
-  účasti na Bratislavskom fóre spojenom so životným jubileom 

premiéra M. Dzurindu, kde mu odovzdal  knižný dar SAV,
-  zámere podpísať dohodu o združení finančných prostriedkov

na vydávanie encyklopédie Beliana medzi SAV a MŠ SR  
s ťažiskovým príspevkom MŠ SR,

-  zaslaní nesúhlasného stanoviska SAV k otázke spoplatnenia 
DŠ M. Froncovi, I. Miklošovi, F. Mikloškovi, R. Chmelovi, 
L. Miklósovi, Z. Simonovi a P. Ruskovi. S tromi z nich 
rokoval o tejto záležitosti osobne, 

-  príprave akcie v rámci Roka 2005 – roka fyziky. Pripravuje 
sa spoločná akcia v pohraničnej oblasti Rakúsko – Slovensko 
(prenos optického signálu so zakódovanou informáciou), 
na ktorej by sa mali zúčastniť prezidenti oboch  krajín. 
V súvislosti s ďalšou akciou P SAV súhlasilo s prevzatím 
záštity SAV a predsedu SAV nad medzinárodným turnajom 
mladých fyzikov v roku 2006 v Slovenskej republike.

J. Krištiak, predseda Snemu akadémie, oboznámil P SAV s vý-
sledkami prvého kola volieb nového Predsedníctva SAV. 

P SAV sa oboznámilo s doterajšími vyjadreniami a názormi orga-
nizácií SAV na logo SAV. Keďže termín na vyjadrenie stanovísk ešte 
neuplynul, P SAV túto otázku celkovo neuzavrelo. Stanovisko zatiaľ 
zaujalo k Správam SAV – do konca funkčného obdobia Predsedníc-
tva SAV sa budú Správy SAV vydávať s pôvodným symbolom SAV 
– s ratolesťou.

D. Kováč informoval o stretnutí s vydavateľmi časopisov SAV. 
Vyjasnenie situácie vydávania časopisov a prípadné ďalšie modely 
sa prerokujú na zasadnutí grémia predsedu SAV za účasti niektorých 
vydavateľov.
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S v ä t ý  O t e c  J á n  P a v o l  I I .
( 1 9 2 0  –  2 0 0 5 )

V roku 2003, v období tretej a poslednej návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku, vyšiel preklad knihy Kardinál Karol Wojtyła, 
Pri základoch obnovy. Štúdia o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu, na vydaní ktorej sa popri Trnavskej univerzite podieľala aj VEDA, 
vydavateľstvo SAV (na obrázku frontispice a titulný list publikácie).

„V období prenasledovania bolo pre nás veľkým darom, že popri inej literatúre a samizdatových dielach sme roku 1985 dostali do rúk 
aj ďalšiu knihu niekdajšieho kardinála Wojtyłu a v tom čase už Svätého Otca Jána Pavla II. – Pri základoch obnovy. Bola to náročná, 
ale hĺbavá a neobyčajne podnetná kniha. Kardinál Wojtyła v úvode napísal, že ňou spláca ako biskup a účastník Koncilu dlh voči Duchu 
Kristovmu, ktorý prehovoril k Cirkvi... Je dobré, keď máme teraz už slobodne znova v rukách knihu kardinála Wojtyłu Pri základoch obnovy. 
Budeme môcť získať o tejto obnove prehľad a pozorovať, ako na základoch obnovy čnie už do výšky, aj pričinením Jána Pavla II., mohutná 
stavba, ktorá sa stále rozvíja. Koncil a rovnako Ján Pavol II. sa stali požehnaním pre nás všetkých.“

(Z úvodného slova Jána Chryzostoma kardinála Korca)

Z myšlienok Svätého otca:

„Pravou odpoveďou človeka na zjavenie seba zo strany Boha je oddanie sa človeka 
Bohu. Toto je vlastný rozmer viery, v ktorej nejde iba o akceptovanie určitého obsahu, 
ale o akceptovanie samotného povolania a zmyslu jestvovania.“

„Viera je vecou svedomia.“

„Viera je ,súhlasom´, ako čítame v koncilovom dokumente – čiže presvedčením o 
pravde zjavenia. Ako presvedčenie o pravde zásadne už nie je hľadaním pravdy, hoci 
súčasne otvára možnosti hľadania na základe i v rámci poznanej pravdy. Je to napokon 
zvyčajná cesta obohatenia viery...“

„Cirkev...sa zúčastňuje na evolúcii sveta tiež svojou vlastnou evolúciou.“

„Správne svedomie a objektívny morálny poriadok si navzájom zodpovedajú 
– a spoločne tvoria dôstojnosť človeka.“

 (Pri základoch obnovy, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Bratislava 2003)

Dóm sv. Martina, Bratislava, 30. 6. 1995
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